
Penanganan & Penyimpanan 
 
Penyimpanan 
Lembaran ASTARIGLAS® harus disimpan dalam kondisi kering dan dingin, baik 
secara horizontal di atas palet atau secara vertikal dalam rak-rak yang tertopang 
secara baik. Hindari penyimpanan dalam kondisi lembab atau terpapar cahaya 
matahari langsung.  
 
Paparan terhadap Panas 
Lembaran ASTARIGLAS® cenderung berubah bentuk ketika dipanaskan sampai 
100ºC. Lembaran ASTARIGLAS® harus disimpan di area dengan suhu ruangan yang 
tidak melebihi 80ºC. 
 
Kerusakan Mekanis 
Lembaran ASTARIGLAS® memiliki kekerasan permukaan yang relatif tinggi, 
namun kehati-hatian tetap diperlukan untuk menghindari goresan permukaan saat 
penanganan. Kedua permukaan lembaran ASTARIGLAS® dilindungi lapisan film 
atau kertas. Kami merekomendasikan untuk tidak membuka lapisan tersebut kecuali 
diperlukan.  
 
Pembersihan 
Cuci lembaran ASTARIGLAS® dengan larutan sabun atau deterjen ringan dalam air 
hangat. Gunakan kain pembersih yang lembut, dan beri sedikit tekanan saja. Bilas 
dengan air bersih dan keringkan dengan kain lembab atau chamois (pembersih 
berbahan kulit atau suede). Minyak, pelumas atau tar dapat dihilangkan dengan 
heksana, alifatik nafta atau kerosene bermutu baik. Cairan-cairan ini dapat dibeli di 
toko cat atau perkakas berat dan harus digunakan sesuai rekomendasi produsen.  
 
JANGAN GUNAKAN: semprotan pembersih jendela, senyawa atau larutan 
penggosok dapur seperti aseton, bensin, benzene, alkohol, karbon tetraklorida, atau 
pengencer vernis. Senyawa-senyawa ini dapat menggores permukaan lembaran 
dan/atau melemahkan lembaran, mengakibatkan keretakan kecil di permukaan yang 
disebut “crazing.” 
Tidak direkomendasikan untuk menggunakan pembersih abrasif di permukaan 
lembaran.  
 
Pembersihan dari Debu 
Bersihkan debu dengan kain lembut dan lembab, atau chamois. Kain kering atau kasar 
dapat menggores permukaan dan menciptakan listrik statis di permukaan (lihat bagian 
mengenai penetralisasian listrik statis).  
 
Pemolesan 
Lindungi lembaran ASTARIGLAS® dan rawat kilap permukaannya dengan sesekali 
menggosoknya dengan pembersih dan pemoles plastik yang bagus.  
Aplikasikan lapisan tipis dan merata dengan kain bersih dan lembut, lalu gosok 
perlahan dengan kain flannel katun. Lalu bersihkan dengan kain lembab untuk 
menghilangkan listrik statis yang dapat menarik partikel debu.  
 
 
 



Menghilangkan Goresan 
Goresan halus dapat dihilangkan dengan gosokan tangan. Aplikasikan penghilang 
goresan plastic ke atas kain flannel halus dan gosok. Ketika goresan sudah hilang, 
bersihkan semua sisa gosokan. Untuk goresan yang lebih dalam, pertama-tama gosok 
dengan ampelas 400-grit “basah atau kering,” gunakan banyak air dan sering bilas 
dengan ampelas. Lalu gosok dengan “muslin wheel” dan obat poles (polishing 
compound) yang baik. Untuk hasil yang lebih mengilap, gunakan roda pembersih 
yang dibuat dari katun yang halus atau flannel dan dimana obat poles tidak 
digunakan.  
 
Serangan Larutan  
Lembaran ASTARIGLAS® dapat diserang oleh larutan organik yang menyebabkan 
retakan mikro/crazing di permukaan lembaran. Untuk menghindarinya, simpan 
lembaran ASTARIGLAS® di ruangan yang tidak terekspos uap larutan.  
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Ekspansi Termal 
Lembaran ASTARIGLAS® memiliki koefisien ekspansi termal yang cukup besar. 
Perubahan dimensi termal harus dipertimbangkan dalam pemrosesan dan 
penyimpanannya. Sebagai contoh, kenaikan atau penurunan 10ºC dalam suhu 
lembaran dapat mengakibatkan ekspansi linier 0,7 mm atau penyusutan per 1.000 mm 
dalam panjang lembaran.  
 
Penyerapan Air 
Kelembaban juga menyebabkan perubahan-perubahan dimensi lembaran  
ASTARIGLAS®. Meski perubahan-perubahan oleh kelembaban tersebut tidak 
sebesar ekspansi termal, kondisi kelembaban harusnya diamati dengan seksama. 
Penyerapan air, jika berlebihan, mungkin menyebabkan gelembung-gelembung 
selama pembentukan dengan pemanasan (thermoforming) atau crazing setelah 
pencetakan atau pengecatan. Untuk itu, daerah penyimpanan dan pengerjaan 
sebaiknya berpendingin udara.  
 
Pembakaran Api 
Lembaran ASTARIGLAS® dengan suhu penyulutan api otomatis 400ºC adalah 
bahan yang tidak mudah terbakar, namun lembaran akan terbakar jika terpapar api 
secara langsung.  
 
Peletakan Penyimpanan  
Lembaran ASTARIGLAS® dapat disimpan baik secara horisontal maupun vertikal.  
Lembaran bisa menekuk tergantung pada cara penyimpanan. 
 
Berikut adalah rekomendasi penyimpanan yang dapat diikuti.  
Berdiri: 
Lembaran ASTARIGLAS® disimpan berdiri dalam rak dengan dasar bersudut 10 
derajat (lihat Gambar A). Dempetkan lembaran satu sama lain. Ketebalan total 
kelompok lembaran adalah dalam 30 cm.  
 
 



Ditumpuk: 
Tumpuk lembaran secara datar. Jika lembaran-lembaran berukuran berbeda ditumpuk, 
hindari posisi menggantung, selalu letakkan ukuran lebih kecil di atas lembaran yang 
lebih besar (lihat Gambar B). Selain itu, tinggi total tumpukan tidak boleh melebihi 50 
cm. Satu tumpukan sebaiknya terdiri dari lembaran-lembaran berukuran sama.  
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Gambar	  A	  	   Benar	   	   	   	   	   Tidak	  benar	  
Gambar	  B	   Benar	   	   	   	   	   Tidak	  benar	  
	  

	  

	  


