TECHNICKÝ LIST

ACRYLIC ONE LP01
A. Popis produktu
Acrylic One Lp01 je dvousložková polymeraèn?s?dra, kter? se skl?d? ze z?kladn?
prachové složky a akrylové pryskyøice na vodní bázi. Smícháním tìchto složek
vznikne velmi tvrdá hmota.
Použití: napø. na výrobu architektonických prvkù pro vnitøní i venkovní použití,
na výrobu soch, modelù, ke zpevnìní polystyrénu, výrobì dekorací apod.
Vlastnosti materiálu: neobsahuje rozpouštìdla, není škodlivý vùèi pøírodì,
pøi reakci vzniká teplota max. 40°C, žádné smrštìní, tìžko hoøící ( tø. B-s1, d0 ),
je UV stálý, natíratelný, opracovatelný vrtáním, broušením, frézováním, leštìním.
Materiál lze lít, natírat, støíkat, laminovat i vyplachovat.

B. Technická data
Míchání ( váhovì )............................2 díly prachu : 1 dílu tekutiny
Spec. hmotnost.................................1,75 ( tekutina ), 1,66 ( vytvrzená smìs )
Barva.................................................slonová kost a bílá
Doba zpracování...............................ca. 20 - 25 min. ( dle teploty a namíchané smìsi )
Odformování......................................ca. 60 min. ( dle teploty a namíchané smìsi )
Tvrdost ( Shore D )............................85
Roztažnost pøi síování ( % ).............menší než 0,1
Pevnost v tlaku ( N/mm2 ).................30
Mez v pevnosti ( N/mm2 ).................20
Pevnost v ohybu ( N/mm2 )...............60
Doba skladování................................1 rok ( pøi neotevøeném balení a 1- 23°C )

C. Možnosti zpracování, aditiva
Acrylic One je možné odlévat, laminovat, vyplachovat i støíkat. Pøidáním
namletých kovù vytvoøíte vìrné imitace kovových soch. Pøidáním rùzných
plnièù vytvoøíte napø. imitaci mramoru, keramiky nebo pískovce.
Aditiva a další pøísady :
Thixotrope A/B....................................zahušovaè
Diluent.................................................øedidlo
Retarder..............................................zpomalovaè
Accelerator..........................................urychlovaè
Glasfasern...........................................skelná støiž
Triaxial Fibre........................................skelná tkanina
Sealer...................................................uzavíraè pórù
Pigmente..............................................tekuté koncentrované pigmenty
Iron Powder..........................................železný prach pro imitaci rzi
Poraver.................................................sklenìná dutá balotina - snižuje hmotnost

D. Míchání, laminování, lití
Obì složky samostatnì odvažte. Míchací pomìr je 2 díly prachu : jednomu dílu
tekutiny. Prach se sype postupnì do tekutiny. Materiál mùžete míchat ruènì
nebo elektrickou míchaèkou na nižší otáèky dokud nedosáhnete krémovité smìsi.
Pøibližná doba zpracování je 20 min. ( dle okolní teploty a vrstvy ). Míchaèka,
nádoby a štìtce se èistí vodou.
Pøi laminaci naneste štìtcem první vrstvu. Pøidáním tixotropní pøísady bude
nános materiálu silnìjší. Po zavadnutí vrstvy mùžete položit skelnou tkaninu
a novým nátìrem ji zafixovat. Je to možné i do druhého nátìru na vytvrzenou
první vrstvu. Doporuèená tlouška první vrstvy je 2 mm. Postup mùžete nìkolikrát
opakovat, abyste dosáhli potøebné stability.
Pøi lití mùžete pøidat i libovolné plnivo a materiál nalít napø. do silikonové formy.
Pøi lití do pevných forem je nutné formu kvalitnì naseparovat.

E. Vytvrzení, èiètìní povrchu, skladování
Výrobky vyjmìte z formy nejdøíve za 1 hodinu. Pøed nátìrem musí být
Acrylic One dokonale suchý. Bìžné neèistoty lze vìtšinou umýt mýdlovou
vodou, vìtší neèistoty napø. lihem.
Acrylic One skladujte v suchém prostøedí pøi ca. 20°C.
Dùležité : Tekutá složka nesmí zmrznout !!!

F. Použití aditiv
Barevné pigmenty
Používejte jen pigmenty urèené pro Acrylic One. Vmíchejte je nejprve do tekuté
složky. Max. množství pigmentu je 2% celkové hmotnosti ( váhovì )
a 6% tekuté složky. Vydatná barvivost. Pigmenty prodlužují dobu tuhnutí.
Zpomalovaè
Prodlužuje dobu zpracování a tvrdnutí. Míchá se nejprve do tekuté složky.
Procentuální váhový pomìr k tekuté složce :
1%.............ca. 45 min.
2%.............ca. 70 min.
3%.............ca. 95 min.
4%.............ca. 120 min.
5%.............ca. 145 min. ( maximum zpomalení )
Urychlovaè
Urychluje dobu zpracování a tvrdnutí. Míchá se nejprve do tekuté složky.
Procentuální váhový pomìr k tekuté složce :
0,5%..........ca. 10 min.
1%.............ca. 5 min.
2%.............ca. 2 min. ( maximum urychlení )
Zahušovaè ( tixotropní pøísada )
Zvyšuje viskozitu materiálu. Vhodné pøedevším pøi nátìru ( laminaci ).
Tixotrop A - jemnì zahustí smìs Acrylic One
Tixotrop B - zahustí smìs do pastovité konzistence, takže je možné snadno
natírat i svislé plochy. Je možné Acrylic One dokonce i modelovat
Procentuální váhový pomìr k tekuté složce : 1 - 6%.
Pøekroèení množství zahušovaèe má za následek výraznì sníženou pevnost.
Øedidlo
Snižuje viskozitu materiálu. Použití pøi výplachu forem nebo pøi lití s plnivy.
Procentuální váhový pomìr k hmotnosti smìsi : 1 - 5%
5% je maximum. Použitím øedidla se mùže prodloužit doba zpracování
i tvrdnutí.
Sealer - uzavíraè pórù
je tekutina, která uravøe jemné póry materiálu. Je nutné ji použít, je-li výrobek
umístìn v exteriéru.
Skelné vlákno
se používá pøi laminaci. Výraznì zpevní tenké stìny.
Skelná støiž je nasekané vlákno pro hodnì složité tvary, kde by bylo tìžké
vyskládat tkaninu.
Skelná tkanina je tkaná ve tøech smìrech a tudíž velmi poddajná.
Pøi tenkých vrstvách materiálu ji doporuèujeme použít.

G. Bezpeènostní pokyny
Pøeètìte si bezpeènostní list. Používejte ochranné pracovní pomùcky.
Všechny produkty jsou pøi dodržování bezp. pøedpisù nezávadné.
Firma neruèí za škody zpùsobené nevhodným použitím produktu.
Nepøekraèujte doporuèené pomìry aditiv.
Pøed použitím si vždy nejprve udìlejte zkoušky v malém.
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