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Trước khi tiến hành cắt kính phải kiếm tra xem kính có bị nứt rạn gì không? Sau đó tiến 
hành cắt kính theo đúng kích thước. 

Yêu cầu cắt kính: 

 Đối với hệ mở quay: Các loại cửa mở quay và vách kính cố định cắt thụt so với kích thước 
thực tế là 5mm. 
 Đối với hệ mở trượt: Cắt thụt so với kích thước thực tế của cửa từ 3 đến 5mm 
 Kính cắt phải đảm bảo vuông 90°. 
 Cạnh kính phải được mài nhẵn. 

Nẹp kính được cắt theo kích thước chuẩn thực tế, cắt theo bản vẽ kỹ thuật và đúng góc độ 

5.2. Vào kính và đóng nẹp kính 
Quy trình: 

 Chỉnh lại gioăng kính thật thẳng. 
 Đặt kính vào và chỉnh đều 4 góc xung quanh. 
 Dùng búa cao su để đóng nẹp kính, khi đóng không được để búa chạm vào kính. 
 Các thanh nẹp ngắn đóng trước, nẹp dài đóng sau. 

Yêu cầu: Khi đóng nẹp vào khuôn xong, góc nẹp phải bằng phẳng và khít, không há miệng và đè 
lên nhau, đầu gioăng không bị kẹt và phải ôm hết chiều dài kính. 

 6. Kiểm tra và xuất xưởng 
Sau khi vào kính và đóng nẹp kính đã hoàn thiện xong bộ sản phẩm, đội sản xuất thông 

báo và bộ phận KCS sẽ tiến hành kiểm tra lại các yêu cầu kỹ thuật, kích thước xem đã đúng chuẩn 
với thiết kế chưa? Nếu đạt thì cho xuất xưởng. Nếu không đạt thì lập phiếu kiểm tra sản phẩm 
không phù hợp và biện pháp khắc phục phòng ngừa theo BM04-01 và BM04-02. 
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