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1 A plexiüveg nagyon karcolódik,
ezért mindekét oldalon védőfóliával
szállítjuk, ezeket később húzzuk le.
Másoljuk át a kiválasztott formát a
mintáról a plexiüvegre, majd fűré -
szeljük ki egy lombfűrésszel. 2 Húz -
zuk le a védőfóliát és simítsuk át az
éleket csiszolóvlies-szel. 3 Hajlítsuk
formára a plexiüveg darabot egy
asztalperemnél. Ügyeljünk arra,
hogy ne legyenek hőre érzékeny fe -
lületek vagy tárgyak a közelben.
Hasz náljunk hőálló kesztyűt. Ennél

a munkánál segédkezhet két másik
gyermek is, az egyik foghatja a
mun kadarabot, a másik kezelheti a
hőlégfúvót. Tegyük rá a plexiüveg
formát az asztalélre és melegítsük
a hőlégfúvóval vízszintes mozgás-
sal a hajlítási él mentén. Az ideális
hőmérsékletet akkor értük el, ha az
anyag enyhén megnyomva enged.
Hajlítsuk meg a munkadarab alsó
részét derékszögben lefelé, ebben
a helyzetben hagyjuk kihűlni. 

Lombfűrészív PEBARO 750K
(Cikkszám 200091) lásd főkatalógus 2013 / 14  136. oldal

Lombfűrészlap fához és műanyaghoz PEBARO
(Cikkszám 200098) lásd főkatalógus 2013 / 14  136. oldal

Csiszolóvlies - Handpad
(Cikkszám 200386) lásd főkatalógus 2013 / 14  142. oldal

Hőlégfóvú
(Cikkszám 400286) lásd főkatalógus 2013 / 14  294. oldal

Hőálló védőkesztyű

SZERSZÁMOK

TIPP
A forma korrigálása az újra felmelegítéssel
könnyedén lehetséges!

Akrilüveg / plexiüveg - színes 

Eredeti plexiüveg, mindkét oldal matt, védőfó-
liával.

Méret: 300 x 400 mm
Vastagság: 3 mm

Színek + számok:
sárga-10, piros-30, zöld-50, kék-60
A színek számát kérjük megadni!
101582 .. per db..............................1.970,—

10 db-tól..........................1.840,—

ALAPANYAG

PLEXIÜVEG MEGMUNKÁLÁSA KÖNNYEDÉN 

Design-evőeszköz-tartó
Ne féljünk a plexiüveg munkáktól! Ezeket a modern, 
formás tárgyakat egyszerűen elkészíthetjük hőlégfúvóval
és megszépítenek minden asztaldíszt. Különösen kreatív
a saját magunk által készített forma. Ideális Anyák vagy
Apák napi ajándéknak. 



Sablon 1:1
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