
 

 
 ТЕХНИЧЕСКИ БЮЛЕТИН (TDS930/17)  

AC930 

 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Jesmonite® AC930 бързо втвърдяващ се акрилен, полимерен, модифициран, циментов композит. Това е  
материал с компенсиращо свиване, с ниска пропускливост и е устойчив при всякакви условия на външно  
атмосферно влияние. За разлика от AC730 (който е проектиран да имитира различни каменни покрития), 
 AC930 е със светло сив цвят. Съединението е без алкален състав и като такова, при него не се наблюдава  
ефекта на ефлоресценция (изветряне), който се наблюдава при обикновените циментови системи Portland.  
AC930 е специално проектиран за приложения от бетон армиран със стъклени влакна (GRC). Системата се  
състои от два готови за употреба компонента, акрилна течност на водна основа и смесена реактивна база. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 
Съотношение на смесване  5:1 – 6:1 (база към течност) по тегло 
Плътност в течно състояние  1950 кг/м³ 
Плътност в сухо състояние  1850 кг/м³ 
 

ДРУГИ СВОЙСТВА  
Водопоглъщане / Порьозност  BS EN 1170-6  2.26%  
Устойчивост на замразяване/размразяване  DD CEN/TS 12390-9  300 цикъла (нормално макс. 56 цикъла)  
Класификация на огнеустойчивост  B.S.476 Част 6 & 7 Клас ‘O’ 
Стабилност на размерите  BS EN 1170-7  Свиваемост = 0.83 / Разширение = 1.28  
Ерозия/Издръжливост  BS EN ISO 4982  1008 часа - Няма съществена промяна 
Якост на натиск  BS EN 12390-3  56 MРa (N/мм²)  
Якост на огъване  BS EN 1170-5  LOP 8.9 MРa – MOR 26.3 MРa  

 
ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Армирани с фибростъкло, декоративни архитектурни орнаменти и малки отливки. Стъклена армировка, като например  
AR Quadaxial** fabric или 12 мм AR Glass Chopped Strands, може да се използва за олекотени, удароустойчиви панели.  
Също така материалът може да се използва за създаването на градински орнаменти и статуи, подходящ и за приложения, 
които са в контакт с вода. AC930 се предлага като материал със светло сив цвят и като такъв е много подходящ за 
приложения, при които крайният цвят се постига с боядисване или за големи бюджетни приложения. 
 

ВАЖНИ СВОЙСТВА 
Подобрена якост на огъване и стабилност  
Отлична устойчивост на абразивно износване и ударна якост  
Висока якост на натиск и якост на опън  
Бързо втвърдяване и получаване на висока първоначална якост  
Компенсирано свиване и стабилни размери  
Много ниско водопоглъщане/порьозност  
 

ОПАКОВКИ 
Течностите се предлагат в баки от 25 кг и 1000 кг в насипно състояние IBC’s.  
Базата се предлага в баки от 25 кг и 1000 кг FIBC’s. 
 

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 – 25oC. 
 
**Продуктите, произведени от AC930, трябва да бъдат изработени с алкално устойчиви стъклени влакна, в съответствие  
с BS/EN1170 или PVA влакна.



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  
www.smoli-bg.com/jesmonite 
instagram.com/jesmonite.bulgaria 
 
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 

 


