
 

ТЕХНИЧЕСКИ БЮЛЕТИН (TDS100/20) 

AC100 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Jesmonite® AC100 е дву-компонентна, смолна система, акрилен полимер/минерална база, която е на водна  
основа. Тази система е подходяща за широк обхват от приложения за леене и ламиниране, където  
крайният потребител иска да намали многото рискове, които се свързват с конвенционалните системи,  
на базата на разтворители. Предлага се широка гама от спомагателни продукти, включително  
декоративни и функционални пълнители, контролиращи химикали, пигменти и стъклени армировки,  
което прави материала изключително универсален. Материалът е подходящ за вътрешна и външна  
употреба, но ако се използва за външни приложения, се препоръчва запечатване или употребата на подходяща 
система за боядисване, с цел защита на повърхността. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 

Съотношение на смесване            2.5 : 1 (база към течност) по тегло 
Плътност в течно състояние                          1845 кг/м³ 
Плътност в сухо състояние                          1745 кг/м³ 
Отворено време                          15 – 20 минути (18°C, без забавител) 
Разширение при втвърдяване                       0.15% 

 

ДРУГИ СВОЙСТВА 
Якост на натиск                           25 – 30 MPa 
Якост на опън (UTS)                           25 – 35 MРa 
Граница на еластичност при огъване (LOP)                15 – 20 MРa  
Якост на огъване (MOR)                           50 – 65 MРa  
Модул на еластичност при огъване                            5 – 6 MРa  
Якост на удар (Charpy)                            30 KJ/m²  
Движение на влажността               <1% 
EN13501-1 Класификация на огнеустойчивост           B-s1-d0 
Устойчивост на замразяване/размразяване            Отлична – Изпитваните образци не са повредени  
Намокрен/Изсъхнал 50 цикъла                            Изпитваните образци не са повредени 

 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Отливане и ламиниране на декоративни отливки, а с добавянето на подходяща стъклена армировка AC100 може 
да се използва за олекотени, удароустойчиви панели. Jesmonite AC100 осигурява огнеупорно покритие за много 
видове полиуретанова пяна за тематични паркове и театрални декори.  

 

ВАЖНИ СВОЙСТВА 
Без разтворител – Без летливи органични съединения (VOC) 
Добра устойчивост на абразивно износване и ударна якост  
Висока якост на натиск и якост на опън 
Бързо втвърдяване и получаване на висока първоначална якост 

 

ОПАКОВКИ 

Течностите се предлагат в опаковка от 1 кг, 5 кг и 25 кг туби; Базата се предлага  в 5 кг и 25 кг баки и 25 кг 
вентилни чували. Материал в насипно състояние IBC/FIBC се доставя при поискване. 

 

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. 



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 

 
 


