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Opis

Szkło akrylowe, znane najczęściej pod nazwą pleksiglas, zyskuje coraz większą popular-
ność również w nowoczesnych wyposażeniach wnętrz oraz w majsterkowaniu, głównie 
ze względu na swe wszechstronne możliwości zastosowania oraz stosunkowo łatwą 
obróbkę z zastosowaniem zwykłych elektronarzędzi. W przeciwieństwie do prawdziwe-
go szkła materiał ten ma niebagatelne zalety. Najważniejszą z nich jest wysoka odpor-
ność na pękanie przy jednocześnie dobrej jakości optycznej i wysokiej przepuszczalno-
ści światła. Przede wszystkim jednakże materiał ten nie stawia rzemieślnikowi zbyt 
wysokich wymagań jeśli chodzi o wycinanie wszelkiego rodzaju otworów i kształtów. 
Warunki osiągnięcia perfekcyjnego efektu cięcia zostaną przedstawione krok po kroku 
na poniższym przykładzie.

A

Nr 303

Cięcie szkła akrylowego
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Nazwa Nr zamów.

Ręczna pilarka tarczowa (Festool np. ATF 55 EB ) *

Tarcza pilarska z zębem drobnym o min. 48 zębach *

Szyna prowadząca FS *

Szybki zacisk FS Rapid lub ścisk stolarski *

Odkurzacz mobilny CLEANTEX *

Klocki drewniane lub elementy mocujące jako podkładki *

*Numer zamówieniowy należy sprawdzić w katalogu głównym Festool lub na stronie internetowej.

Ważne:

Szczególnie ważne i decydujące dla jakości cięcia jest zastosowanie odpo-
wiedniej tarczy pilarskiej w połączeniu z odpowiednią dla materiału 
prędkością obrotową. Obrabiając czułe na temperaturę szkło akrylowe ze 
zbyt wysoką prędkością można stopić materiał przy krawędzi cięcia. Dlatego 
też należy używać tarczy pilarskiej z zębem drobnym o co najmniej 48 
zębach, a także ustawić prędkość obrotową za pomocą regulatora piły 
tarczowej na poziom 4.

B
Urządzenia/wyposażenie

Wyposażenie podstawowe:
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C
Przygotowanie/ustawienie

W przypadku ręcznej pilarki tarczowej oraz szyny prowadzącej należy wykonać 
następujące czynności przygotowawcze:

Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy wymienić tarczę pilarską na tarczę   •
z zębem drobnym o co najmniej 48 zębach.
Następnie ustawić za pomocą śrubokręta o rozmiarach 0,8 x 4 x 100  •
czarne szczęki prowadzące ręcznej pilarki tarczowej na szynie prowadzącej 
bez luzu.
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Prezentowany przykład zastosowania jest sprawdzonym i wypróbowanym w praktyce 
sposobem postępowania. Jednak różne warunki i parametry występujące w rzeczywi-
stości są całkowicie poza naszym wpływem. Dlatego wykluczamy udzielanie wszelkich 
gwarancji. Stąd też nie mogą być wysuwane przeciwko nam jakiekolwiek roszczenia 
prawne. W każdym przypadku należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczący-
mi bezpieczeństwa i instrukcją obsługi, dołączanymi do każdego produktu.

www.festool.pl

D
Sposób postępowania

Ułożyć szkło akrylowe na blacie roboczym (np. na stole wielofunkcyjnym 
MFT/3) lub na klockach drewnianych. W przypadku cienkiego szkła akrylowe-
go należy zastosować sklejkę jako podkładkę, aby materiał nie uginał się 
podczas cięcia. Następnie przyłożyć szynę prowadzącą wg rysy do elementu 
obrabianego i zamocować go przy użyciu odpowiednich ścisków śrubowych do 
szyn prowadzących lub też szybkiego zacisku FS Rapid (nie stosować zacisku  
FS Rapid w przypadku zbyt cienkiego materiału!).

Podłączyć wąż ssący odkurzacza do ręcznej pilarki tarczowej i ustawić pręd-
kość obrotową piły tarczowej za pomocą regulatora na stopień 4. Następnie 
umieścić ręczną pilarkę tarczową przed elementem obrabianym na szynie 
prowadzącej i ustawić głębokość cięcia odpowiednio do grubości elementu 
obrabianego. Tarcza nie powinna przy tym wystawać z elementu więcej niż 
3–5 mm. Odblokować kciukiem mechanizm zagłębiający, przesuwając zie-
lony przycisk do przodu. Włączyć maszynę i zagłębić tarczę pilarską przed 
elementem obrabianym. Prowadząc pilarkę po szynie przeciąć element.

Ważne: 
Tarcza pilarska przy zagłębianiu nie może jeszcze dotknąć obrabianego 
materiału, w przeciwnym razie grozi niebezpieczeństwo jej gwałtownego 
odbicia.
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Ustawić głębokość cięcia za pomocą skali ręcznej pilarki tarczowej na   •
6 mm. W tym celu należy wcisnąć przycisk na skali i równocześnie prze-
sunąć na żądaną głębokość.
Następnie ustawić prędkość obrotową ręcznej pilarki tarczowej na  •
poziom 1 i naciąć zabezpieczenie przeciwodpryskowe z gumy na całej 
długości cięcia. Dzięki temu krawędź zabezpieczenia przeciwodprysko-
wego jest ustawiona dokładnie w stosunku do tarczy pilarskiej i może 
tym samym służyć jako krawędź wyznaczająca linię cięcia.

303/05


