
 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА (UG100/17) 

AC100 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Jesmonite® AC100 е дву-компонентна система, акрилна течност на водна основа и минерална база.  
Тази система е подходяща за широк обхват от приложения за леене и ламиниране включително декоративни  
отливки, поддържащи кожуси за силиконови матрици, полистиролови и пенообразни покрития, твърди матрици  
и много други области в света на формоването. Предлага се широка гама от спомагателни продукти, което прави  
материала изключително универсален. Jesmonite AC100 е подходящ за вътрешна и външна употреба, но ако се  
използва външно, се препоръчва запечатване или подходяща система за  боядисване за защита на повърхността. 
 
Специфични съвети относно проекти, може да получите като се свържете с нашия технически  
отдел на телефон: +359 894 961963. 
 

ПОДГОТОВКА 
Важно е да се използват, както точна везна, така и миксер за смесване на Jesmonite, за да се осигурят специфичните  
свойства на съставките. Неспазването на тези инструкции може да доведе до загуба на якост, бавно втвърдяване и  
намалена устойчивост. Помещението в което ще се обработва продукта, трябва да е отопляемо, сухо и далеч от пряка  
слънчева светлина. Трябва да се избягва среда, където често се използват  съединения на основата на разтворители.  
Контейнерите за смесване трябва да бъдат чисти, сухи и с подходящи размери. 
 

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, влакна и др. Моля, вижте конкретните раздели на инструкциите по-долу. Възможно е също така материалът да 
се смесва при съотношение  3: 1, за да се получи бързо втвърдяващ се материал, който може да се използва за запълване на фуги, 
въздушни мехурчета или за съединяване на отливки. 
 

КАКВО КОЛИЧЕСТВО ЩЕ МИ Е НЕОБХОДИМО? 
При отливане всеки 1,000мл от обема на матрицата изисква 1,750г от смесения Jesmonite AC100.  За ламиниране ще имате  
нужда от 1,750г/мм от дебелина на ламината, за всеки квадратен метър. Ето защо типичният ламинат ще се нуждае от 2.5кг 
смес за Гел-покритие и 8.5кг от сместа за наслояване, за да се изгради 6 мм панел армиран с фибростъкло.  
 
1,750г Jesmonite AC100 = 1000мл. По обем  
1м² ламинат = 10кг – 12кг Jesmonite AC100 
 

СМЕСВАНЕ 
Jesmonite AC100 трябва да се смесва с миксер за смесване на Jesmonite. Прикрепете миксера към бормашина с променливо 
регулиране на скоростта и постепенно добавяйте Базата към Течността, докато смесвате продължително на ниска скорост. След като 
цялото количество База е добавено, бавно повишете скоростта на смесване до около 1,000rpm и смесвайте за още 30 – 45 секунди, или 
докато сместа стане гладка, течлива и хомогенна. Отвореното време при стандартно съотношение на смесване е 12 – 15 минути. 
 

ДОБАВЯНЕ НА ПИГМЕНТИ 
Широка гама от Пигменти за Jesmonite е на разположение, което позволява на Jesmonite AC100 да се оцвети  
във всеки възможен цвят. Също така пигментите могат да се смесят,  за да се постигне желаният цвят. При поискване Jesmonite 
предлагат услуга за подбиране на цветовете. Пигментите трябва да се добавят към AC100 Течност, по тегло, преди да се добави Базата 
и да започне смесването. Пигментите се добавят  в количество от максимум 2% по тегло от общата смес или 20 грама/килограм от 
общата смес (База и Течност). При добавяне на пигменти трябва да се използва везна с минимум 1 грам повишение на стойността. 
 
20 грама ще придадат силен, наситен цвят. За по-светли цветове просто намалете количеството на добавения пигмент, докато се 
получи желания цвят. Моля, имайте предвид, че Jesmonite База е натурален материал и като такъв подлежи на незначителни 
изменения – моля, вземете това предвид при изработването на много бледи предмети или при използване на материала без пигмент. 

 

АГЕНТ ЗА ТИКСОТРОПИРАНЕ  
Агент за тиксотропиране се добавя към сместа, за да се сгъсти материала до консистенцията на ‘гел покритие’. Това е полезно, 
когато материалът се нанася с четка или чрез спрейване, върху матрици с вертикални повърхности, за да се предотврати 
свличането на материала. Агент за тиксотропиране се добавя към сместа след базата и се смесва като се използва миксер за 
смесване. Добавя се капка по капка до достигане на желаната консистенция. Типичните проценти на включване по тегло са 2 г – 
6 г на килограм смес.  

 
 
 



ЗАБАВИТЕЛ 
Към предварително претеглените течности се добавя забавител, за да се удължи отвореното време на смесения материал. 
Типичните стойности на включване са 2 г – 8 г, но се препоръчва малък тест, тъй като точното време зависи от температурата и 
количеството на сместа. 
 

ОТЛИВАНЕ 
За прости отливки се налива малко количество от сместа в матрицата. С четка покрийте всички достъпни повърхности с 
материал, за да намалите въздушните мехурчета. Ако достъпът е труден, завъртете матрицата така, че сместа да тече върху 
повърхността. Внимателно почукване върху матрицата също ще помогне въздухът да се издигне до гърба на отливката. 
 

ЛАМИНИРАНЕ С ЧЕТИРИОСОВА СТЪКЛЕНА АРМИРОВКА 
Jesmonite AC100 може да се използва с армировка от Четириосово фибростъкло за създаване на ламинирани панели, които 
оптимизират съотношението на якост към тегло. Ключът към успеха е подготовката. Предварително претеглете необходимите 
смеси и изрежете правилните размери на стъклената армировка, за да паснат на матрицата преди смесването на материала. 
 
Първо отрежете два слоя или две парчета от Четириосовото фибростъкло по размер и форма. След това нанесете 1мм – 2мм от 
Гел покритието с четка или чрез спрейване върху матрицата като използвате пистолет за спрейване с подходяща дюза (приблиз. 
2мм е идеално). Оставете сместа да изсъхне до момент, в който е суха на допир, но не напълно изсъхнала. Ще ви трябва 
приблизително 1.75кг на квадратен метър на мм от дебелината на ламината. Типичните ламинати трябва да са с дебелина 5мм – 
6мм, което означава, че панелът или структурата ще тежи приблизително 10 –12 кг/м². 
 
Направете втора смес от материала и нанесете тънък слой, за да намокрите гърба на Гел покритието. Поставете първия слой от 
четириосовото фибростъкло върху гърба на Гел покритието, директно върху незасъхналия слой от сместа. За да се уверите, че 
цялото фибростъкло е напълно ‘обмокрено’ с материал, изсипете още материал върху Четириосовото фибростъкло и го нанесете 
с четка или валяк.  
Моля, обърнете внимание, че е много лесно да се нарани Гел покритието, когато се използва валяк  върху силиконова матрица, 
така че, трябва да се внимава при използването на тази техника. 
 
След това отделете част от сместа, оставяйки достатъчно количество, с което да обмокрите втория слой от Четириосово 
фибростъкло. Добавете 3 % – 5 % по тегло от 13 мм нарязани фибростъклени влакна към отделената смес и разбъркайте с пръчка 
(не използвайте миксерът за смесване на Jesmonite, тъй като той ще разкъса нарязаните влакна). Нанесете получената смес с 
четка в матрицата, докато се получи гладък слой от 3 мм – 5 мм. Това се нарича ‘сандвич-конструкция’ и гарантира, че двата слоя 
от Четириосов фибростъклен плат са раздалечени един от друг, което води до отлични характеристики на якост към тегло. 
 
Накрая нанесете второто и последно парче от Четириосов фибростъклен плат, и използвайте запазения материал от втория микс, 
като го нанесете с четка върху фибростъклото, докато не се обмокри напълно.  
С това завършва базовият процес на ламиниране. В зависимост от размера и сложността, панелът трябва да се остави в 
матрицата за още 45 минути до 1 час. 
 
При изработването на плоски панели е препоръчително да се създаде кант от поне 35 мм и да се ламинират ребрата в задната 
част на панела. Ребра в кутиаобразен профил могат да бъдат създадени чрез рязане на 25 мм – 50 мм квадратни ребра от 
полистирол и ламинирането им в задната част на панела с помощта на бандаж от Четириосов фибростъклен плат и малко AC100. 
Това ще увеличи силата на панела, без да добавя значителна тежест.  
 
БЕЛЕЖКА: Ако панелът трябва да се монтира на обществено място, полистиролът трябва да се замени с огнеустойчива пяна. 
 

ВТВЪРДЯВАНЕ 
Jesmonite AC100 е система на водна основа, и като такава изисква изпаряване на излишната вода, за да се достигне до пълна 
сила. Трябва да се внимава при изваждането от матрицата, тъй като материалът може лесно да се счупи, ако се постави под 
прекалено голямо напрежение. За деликатни предмети с тънки участъци трябва да се използват меки, гъвкави гумени материали 
за матрици. След като детайлите се извадят от матриците ги оставете в топло  и сухо помещение. В зависимост от дебелината 
максимална якост ще се достигне след 24 – 48 часа. Уверете се, че детайлите са поставени на подходяща поставка или рафт, 
където може да циркулира въздух. Може да се получи оцветяване, ако детайлите се поставят върху пластмаса, преди излишната 
вода да се е изпарила. 

 

ПОВЪРХНОСТНИ ПОКРИТИЯ  
Jesmonite AC100 съдържа високо качество чиста акрилна смола, която може да се полира с чист памучен плат. Отлични резултати 
могат да се постигнат с широка гама от восъци и машини за полиране, също така Jesmonite AC100 е съвместим и с широка гама от 
запечатващи агенти на водна основа и лакове. 
 

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 – 25oC 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. Срокът на 
годност е 6 месеца от датата отпечатана върху опаковката. 
 

 
 

 
 
 



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  
info@smoli-bg.com 
www.smoli-bg.com 
 
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 
 


