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AC200 
 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Jesmonite® AC200 е дву-компонентна система, акрилна течност на водна основа и минерална  
база. Тази система е подходяща за изработката на оригинални макети и прототипи за матрици,  
също и повърхностни покрития, които са твърди, но лесни за извайване. Втвърденият материал може  
да бъде обработен на машина или оформен с помощта на различни инструменти, включително  
CNC машини, фрези, рашпили, длета и др., 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. 

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 на AC200 е както следва. 

AC200 Течност 1 част по тегло  
Jesmonite База 2 части по тегло 

БЕЛЕЖКА: Възможно е също така материалът да се смеси до получаването на гъста паста, , 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 AC200.  

 1,750г Jesmonite AC200 = 1,000мл. По обем  
 

    СМЕСВАНЕ 
Jesmonite AC200 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.   

 

ДОБАВЯНЕ НА ПИГМЕНТИ 
Ако е необходимо да се оцвети, Jesmonite пигменти се добавят  в количество от максимум 2% по тегло, или 20 грама/килограм  
от общата смес. Моля, прочетете инструкциите за AC100 за повече детайли относно добавянето на пигменти към AC200. 
 

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 . 

 
 
 



ВТВЪРДЯВАНЕ 

Jesmonite AC200 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 AC200 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 AC200 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 – 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. 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 

 


