
 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ БЮЛЕТИН (TDS200/20) 

AC200 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Jesmonite® AC200 е дву-компонентна система, акрилна течност на водна основа и минерална база .  
Този материал е формулиран за изработка на макети и прототипи, за матрици и повърхностни покрития,  
които са твърди, но лесни за обработка, извайване. Втвърденият материал може да бъде обработен на  
машина или оформен с помощта на различни инструменти, включително CNC машини, фрези, рашпили,  
длета и др., като след това може да бъде завършен с шкурка преди отливането на силикона. Моделът  
може да бъде копиран с помощта на силиконови еластомери, с цел възпроизвеждане. AC200 е също така  
отлично лепило за полистирол, полиуретанови блокчета за фрезоване и стирофомни плоскости. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ  

Съотношение на смесване  2 : 1 (база към течност) по тегло 
Плътност в течно състояние  1845 кг/м³ 
Плътност в сухо състояние  1745 кг/м³ 
Начално втвърдяване  15 – 20 минути (18°C, без забавител) 
Разширение при втвърдяване  0.15% 

 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Материалът се използва за изработка на макети и прототипи, които могат да се обработват с различни инструменти, 
включително CNC машина. Също така и като повърхностни покрития и лепило за пенообразни плоскости. 

 

ВАЖНИ СВОЙСТВА 
Без разтворители и летливи органични съединения (VOC) 
Лесен за обработка на ръка или с машина 
Не разгражда полистирол 

 
ОПАКОВКА 
Компонентът течност се предлага в опаковка от 1 кг и 25 кг,  а базата в баки от 5 кг и 25 кг, както и 25 кг 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 – 25°C 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 – 25°C. 

 

 

    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 


