
 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА (UGSK100/19) 

AC100 СТАРТОВ КОМПЛЕКТ 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Добре дошли във вашето първо въведение към Jesmonite®. Този комплект има за цел да запознае потребителите 
със свойствата и начина на работа на материала. В комплекта ще намерите AC100 Течност, Jesmonite База, 
силиконова матрица, бъркалки, ръкавици и пигменти, за да експериментирате с цветове. Разполагате с 
достатъчно материал за да произведете 4  квадрата или 6 шестоъгълника, в зависимост от матрицата, която 
имате в комплекта си. 

 

AC100 е известен като нашият “водещ” материал, той е създаден през 1984 и води до създаването  на всички 
останали Jesmonite® продукти, които сега са на разположение. Всички материали Jesmonite® се предлагат като 
двукомпонентна система, течност и основа, които се смесват заедно. 
 

ПОДГОТОВКА 

Ще са ви необходими везни за претегляне и съдове за смесване, като например чаши, които трябва да са 
чисти, сухи и с подходящ размер. При смесване на по-голямо количество материал е от съществено значение 
да използвате миксерът за смесване на Jesmonite, но за количеството материал от стартовия комплект 
дървените бъркалки са напълно достатъчни. Работната ви зона трябва да бъде топла и суха, както и без 
наличието на директна слънчева светлина. 

 

СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ 

Стандартното съотношение на смесване за AC100 е както следва: 
 

AC100 Течност 1 част по тегло 
Jesmonite База 2.5 части по тегло 

 

БЕЛЕЖКА: Могат да се направят корекции на съотношението за добавяне на добавки като каменни и 
метални пълнители, пясък, олекотени пълнители и др. 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 
• AC100 Течност 250 г 
• Jesmonite База 600 г 
• 3 пигмента 
• Бъркалки 
• 2 матрици за многократна употреба 
• Нитрилови ръкавици 
• Инструкции 

 

КАКВО КОЛИЧЕСТВО ЩЕ МИ Е НЕОБХОДИМО? 

За квадратната матрица = 200 г от смес AC100 (56 г течност и 144 г Jesmonite База)  

За шестоъгълната матрица = 126 г от смес AC100 (36 г течност и 90 г Jesmonite База) 
 

СМЕСВАНЕ 

Ако искате да направите отливка с плътен цвят, смесете пигмента в предварително претеглената течност AC100, 
след което разбъркайте старателно и бавно добавете Jesmonite База към течността; смесвайте докато сместа 
стане гладка, течлива и хомогенна. Друг вариант е да добавите пигмента към смесения Jesmonite, посредством 
въртеливи движения, за да постигнете различни ефекти. Не се нуждаете от голямо количество пигмент, 
стандартното съотношение е 2 % от теглото на общата смес Jesmonite (или 20 г/кг), така че за тези малки отливки 
ще ви трябват само няколко грама. Ако добавите прекалено голямо количество пигмент, това ще попречи на 
втвърдяването на отливката от Jesmonite   или ще я направи крехка и чуплива. 

 

ОТЛИВАНЕ  

За обикновени отливки като приложените, изсипете малко количество от сместа в матрицата и покрийте 
равномерно повърхността. За да избегнете появата на въздушни мехурчета по повърхността, използвайте малка 
чиста и суха четка, за да покриете равномерно повърхността и да достигнет ръбовете на матрицата. Също така 
може да потупвате матрицата, за да премахнете повърхностните въздушни мехурчета. След това напълнете 
матрицата с останалото смесено количество Jesmonite, внимателното потупване на матрицата ще помогне на 
въздушните мехурчета да достигнат повърхността. Оставете отливката да се втвърди за около 30 - 40 минути. 
След изваждането и от матрицата, ще придобие максимална здравина след 24 часа. Отливката от Jesmonite за 
да придобие своята здравина, е необходимо да се изпари цялото съдържание на влага, затова ако я оставите в 
матрицата тя ще се овлажни, може да се получат петна и да не изсъхне  напълно. 



ПОВЪРХНОСТНИ ПОКРИТИЯ 

Jesmonite AC100 съдържа висококачествена чиста акрилна смола , която може да се полира с чиста памучна 
кърпа. Могат да бъдат постигнати отлични резултати с с широка гама от восъци и машини за полиране. 
Jesmonite AC100 е съвместим с широка гама запечатващи агенти и лакове на водна основа.  

 

СЪХРАНЕНИЕ 

Като основно правило контейнерите с течност трябва да се съхраняват запечатани, за да се предотврати 
изпаряване на водата и образуването на тънка ципа на повърхността. Те трябва  да се съхраняват при постоянна 
температура между 5 – 25 oC и да се използват в рамките на 6 месеца. Трябва да се пазят от замръзване. Базата 
трябва да се поддържа суха и да се съхранява при 5 – 25oC. 

 

ПОЧИСТВАНЕ 

Тъй като Jesmonite е материал на водна основа, след употреба се почиства лесно. Премахнете и изхвърлете 
неизползваният Jesmonite ,  след което си измийте ръцете, съдовете за смесване, четките и матриците с топла 
вода и сапун. Лесно е! При необходимост може да използвате White Spirit за да почистите остатъците от 
пигментите от матрицата.  

 
 
 

   Jesmonite® е регистрирана Търговска марка 
 

Приложената информация и препоръки се основават на нашия опит и се предлагат само като съвет.  
Те се предлагат добросъвестно, но без гаранция, тъй като нямаме контрол върху условията и методите на 
употреба на материалите. Отговорността остава на крайния потребител да определи дали материалите са 
подходящи за желаното от него приложение. 
 
 

Повече информация на разположение на: 
Дистрибутор за България: 
 
Нежна-Банат ЕООД  
5000 Велико Търново 
Дълга лъка 2 
+359 894 961963  
www.smoli-bg.com/jesmonite 
instagram.com/jesmonite.bulgaria 
 
Jesmonite Limited  
Challenge Court  
Bishops Castle  
Shropshire SY9 5DW  
United Kingdom 
Tel: +44 (0)1588 630302 
Fax: +44 (0)1588 630304 
www.jesmonite.co.uk 
 


