
 

ТЕХНИЧЕСКИ БЮЛЕТИН (TDS830/20) 

AC830 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Jesmonite® AC830 е бързо втвърдяващ се акрилен, полимерен, модифициран, циментов композит за леене.  

Това е материал с компенсиращо свиване, с ниска пропускливост и е устойчив при всякакви условия на  

външно атмосферно влияние. Сместа е предназначена за фини декоративни отливки, също и за статуи, 

елементи, които са в контакт с вода и декоративни отливки, които са повърхностно устойчиви и 

устойчиви на замръзване. AC830 се доставя в бял цвят, който след това може да се оцвети, използвайки  

различни прахови и течни циментови пигменти. AC830 е система за леене, която позволява на производителя 

да създава лесни компактни отливки без скъпо вибрационно оборудване. Предлага се в два компонента, 

Акрилна течност на водна основа и Смесена реактивна база. Предлага се супер-пластификатор за по-нататъшно 

подобряване на силата, лекотата на леене и максималната издържливост. Предлага се услуга за съвпадение на 

цветовете по поръчка. 

   

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ  

Съотношение на смесване   7 : 1 (База към течност) по тегло 

Плътност в течно състояние   2050 кг/м3 

Плътност в сухо състояние (EN1170-6)  1950 кг/м3 

EN13501-1 Класификация на огнеустойчивост                A1  

Якост на натиск (EN 1015-11)    45 N/мм² (45 MРa) 

Водопоглъщане  (EN1170-6)    4.89 % (24 часа) / 5.45% (7 дни) 

Свиване при изсъхване    0.1 % 

Якост на огъване    (BS 492)    Pass 

Топлинно разширение  (BS1902)    0.009 мм/м на градус C (= 9 10-6/˚K) 

 

ОБЛАСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Бързосъхнеща система за леене, с висока якост, която е алтернатива на отливането на камъни, производство на камъни  

и отливане на декоративен цимент.  

 

ВАЖНИ СВОЙСТВА 

Подобрена якост на огъване и стабилност  

Висока устойчивост при всякакви външни условия  

Висока якост на натиск и якост на опън  

Бързо втвърдяване и получаване на висока първоначална якост  

    Компенсирано свиване и стабилни размери 

 

ОПАКОВКИ 

Течностите се предлагат в 5кг и 25 кг контейнери и 1,000 кг IBC’s, базата се предлага в 25 кг баки и FIBC насипни чували. 

 

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 – 25 oC. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   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



 


