
Atruna
Visu Acrylic One produktu tehnisko datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma, tās ir 
jāizlasa un jāsaprot pirms lietošanas.
Svarīgi: Informācija šajā lietošanas pamācībā ir uzskatāma par pareizu. Taču nav iespējams 
atvasināt tiesības atsaucoties uz informācijas precizitāti,  sasniegtajiem rezultātiem, iz-
mantojot produktu, vai arī patenta tiesību pārkāpumu, lietojot produktu. Lietotājam ir 
jāpārliecinās par produkta piemērotību izvēlētajam mērķim. Šaubu gadījumā, lietotājam ir 
jāveic testi, lai pārliecinātos par produkta piemērotību attiecīgajam pielietojumam.

Acrylic One ir uz ūdens bāzēta sveķu sistēma, kas piemērota  
veidojot mākslas darbus un mākslas objektus, paneļus, 
deko ratīvos elementus, veidnes, atbalsta veidnes, dekorāci-
jas, dizaina mēbeles, u. tml.

Īpaši izstrādātais Acrylic One sastāvs padara to viegli lieto-
jamu, dabai draudzīgu, uguns noturīgu, kā arī tam ir  laba 
noturība pret laikapstākļiem.

Acrylic One var pieņemt jebkuru veidu un formu. Tas 
 nozīmē, ka izcili piemērots mākslinieku vai arhitektu ar 
rokām  veidotu formu un figūru ražošanā, izgatavojot “viena 
veida” produktus.

Acrylic One ir ļoti piemērots arī produktu variāciju izgata-
vošanā nepieciešamajos apjomos, izmantojot liešanas vai 
laminēšanas tehnikas.

Acrylic One izskatās kā ziloņkauls un ir izturīgs kā kompozīts. 
Īpaša izskata piešķiršanai pieejamas dažādas krāsvielas.

Lasiet vairāk šajā lietošanas pamācībā par to kā strādāt ar 
Acrylic One un kādas piedevas un pildvielas ir pieejamas.

Divu-komponentu materiāls
Acrylic One ir divu komponentu materiāls, kas sastāv no 
minerālu  pulvera un ūdens bāzes akrila sveķiem. Abu 
 sastāvdaļu savienojums rezultējas ļoti izturīgā materiālā. 
Acrylic One ir dabai draudzīgs, nav toksisks, piemīt labas 
laikapstākļu noturības īpašības un ir viegli lietojams.

Nozīmīgas pielietošanas nozares
• Arhitektūra, iekštelpu un āra
• Dekorācijas un scenogrāfija
• Laminēti paneļi
• Reprodukcija
• Liešana
• Modeļu veidošana
• Liešanas formas un atbalsta veidnes
• Polistirola apklāšana

Īpašības
• Nesatur šķīdinātājus
• Zema siltuma ģenerācija (max. 40°C)
• Nav rukuma
• Videi draudzīgs
• Labāki darba apstākļi
• Augsti ugunsdrošības standarti
• UV stabilizēts
• Var iejaukt pigmentus vai nokrāsot
• Plašas variācijas virsmas struktūrām
• Lietus ūdens noturīgs (kad pārklāts ar aizsargkārtu)
• Labas mehāniskās īpašības

Acrylic One var liet, laminēt, uzklāt ar špakteļlāpstu, otu vai 
rulli. Tehnikas var tikt kombinētas un izmantotas strādājot 
ar veidni vai uz objekta.

Svēršana un sajaukšana
Acrylic One ir rūpīgi jānosver un jāsajauc. Acrylic One jauk-
šanas attiecība ir 2 daļas pulvera un 1 daļa sveķu. Piepildiet 
glāzi vai spaini ar vajadzīgo sveķu daudzumu. Izmantojiet 
nerūsējošā tērauda mikseri, lai izveidotu virpuļķustību. Mik-
serim darbojoties, pievieno attiecīgo pulvera daudzumu. 
Kad masa ir sajaukusies bez kunkuļiem, turpiniet maisīšanu 
vēl aptuveni 30 sekundes. Pārliecināties, ka viss ir kārtīgi  
sajaucies un nekas nav pielipis pie trauka sieniņām vai 
apakšas.  Jaucot ar mikseri saglabāt max. 750 apgr./min.

Apstrādes laiks
Pēc sajaukšanas ir 20 minūtes laika apstrādei. Ja 
nepieciešams,  šo laiku var gan saīsināt, gan pagarināt ar 
atbilstošām piedevām.

Sacietēšanas laiks
Acrylic One ir ūdens bāzēts produkts. Liekajam mitrumam 
jāizgaro pirms galīgā rezultāta sasniegšanas. Sacietēšanas 
laiku ietekmē dažādi faktori: objekta izmērs, telpas tempe-
ratūra, mitruma pakāpe, u.tml. Kad objekts tiek laminēts 
vai izliets veidnē, to var atbrīvot no veidnes tiklīdz tas kļuvis 
pietiekami stingrs, lai izturētu spēku ietekmi. Produkts savu 
optimālo cietību sasniegs ārpus veidnes.

Gēla kārta
Gēla kārta tiek plaši pielietota strādājot ar Acrylic One.
To izveido sekojoši:
-  pamazām pievienojiet maisījumam nepieciešamo daudzu-

mu Acrylic One biezinātāju Thix A līdz iegūta vajadzīgā vis-
kozitāte, nepārsniedzot maksimāli ieteicamo daudzumu;

-  pie Acrylic One sveķiem pievienojiet vēlamās krāsas 
 pigmentu un/vai Acrylic One pulverī iejauciet smiltis vai 
metāla pulveri;

-  tad sajauciet Acrylic One sveķus ar pulveri līdz iegūta 
 vienmērīgs masa;

-  ieklājiet gēla kārtu veidnē vismaz 1 mm biezumā ar otu vai 
kādu citu darbarīku;

-  kad gēla kārta sastingusi (aptuveni 20 minūtes), Jums 
 jāturpina darbs vienas stundas laikā, lai būtu droši, ka 
gēla kārta un pamata materiāls iegūst optimālo saķeri.

Tīrīšana
Rokas un āda var tikt nomazgātas ar ziepēm un ūdeni. 
 Notīriet izmantoto aprīkojumu ar ūdeni ureiz pēc lietošanas.  
Rekomendējam otas un citus darbarīkus tīrīt atsevišķā 
spainī  ar ūdeni nevis izlietnē, jo cietēšanas process turpinās 
arī zem ūdens.

Tehniskie dati 
 
Jaukšanas attiecība 2 daļas pulvera
 1 daļa akrila sveķu
Krāsa krēmbalta (*1)
Blīvums (slapjā) 1.75 kg/dm3
Blīvums (sausā) 1.66 kg/dm3

Apstrādes laiks 20 minūtes
Izņemšana no formas aptuveni pēc 1 h
Uzglabāšanas laiks 1 gads (*2)
Cietība 85 Shore D
Izplešanās sacietējot 0.1-0.6% (*3)
Saspiešanas spēks apm. 30 MPa
Proporcionalitātes robeža apm. 20 MPa
Elastības modulis apm. 60 MPa

*1)  Iespējama nebūtiska krāsas atšķirība starp atsevišķām Acrylic One ražošanas 
partijām.

*2) Pie nosacījuma, ka Acrylic One uzglabāts slēgtā iepakojumā, nav pakļauts sasalšanai.
*3) Pieejama piedeva, kas samazina izplešanos.  Anna Egle
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Laminēšana veidnē
Laminējot veidnē, vispirms var uzklāt gēla kārtu. Uzreiz 
kā gēla kārta ir sastingusi (pēc 20 min.), var nekavējoties 
laminēt   objektu (labākam rezultātam stundas laikā), lai 
 nodrošinātu maksimālo saķeri starp gēla kārtu un laminē-
tajām kārtām.
•  Uzklājiet Acrylic One formā un izlīdziniet to pa visu virsmu;
•  Tad uzklājiet Acrylic One triaksiālo šķiedru, kas piegriezta 

pie izmēra;
•  Pēc tam vēl vienu kārtu ar Acrylic One rūpīgi apstrādājiet 

triaksiālo šķiedru;
•  Var tikt uzklāta nākamā triaksiālās šķiedras kārta, šādā 

veidā turpinot laminēšanas procesu.
 
Uzklājiet vismaz divas kārtas ar šķiedru, atkarībā no 
 nepieciešamā biezuma un izturības. Katra triaksiālās 
šķiedras  kārta ir aptuveni 1 mm bieza. Ja vajadzīgs papildu 
biezums, to var izveidot sekojošos veidos:
•  izveidojot sendvičtipa materiāla kārtu (kas pārklāta ar 

 vienu vai vairākām tiraksiālās šķiedras kārtām);
•  izveidojot slāni ar Acrylic One, kas sajaukts ar neilona 

šķiedrām un/vai Poraver (pārliecinieties par piemērotību 
izmantošanai ārpus telpām). Jāpārklāj ar vienu vai vairā-
kām triaksiālās šķiedras kārtām.

Laminēšana ap objektu
Objekti, kas izgatavoti, piemēram, no modelēšanas putām, 
var tik pārklāti ar Acrylic One.
•  vispirms uzklājiet Acrylic One uz putām;
•  tai uzkājiet triaksiālo šķiedru, ko rūpīgi apstrādā ar 

 nākamo Acrylic One kārtu;
•  uzklājiet nākamo kārtu ar Acrylic One, rūpīgi iestrādājot 

to triaksiālajā škiedrā;
•  tādā veidā izveido vismaz divas kārtas ar triaksiālo šķiedru.  

Katras kārtas biezums ir aptuveni 1 mm.
•  uzklājiet Acrylic One gēla kārtu ar biezinātāju Thix A vai 

ATP pulveri, lai iegūtu gludu virskārtu.

Kad Acrylic One ir tik pat kā sauss, virsmu var nolīdzināt, 
nopulēt ar mitru sūkli. Pēc pilnīgas objekta sacietēšanas, to 
var noslīpēt ar smilšpapīru.

Veidņu atbrīvošanas līdzeklis
Kad darbs tiek veikts veidnēs, jāpārliecinās par nepiecie-
šamo līdzekli objekta atdalīšanai no veidnes. Kad veidnei 
 izgatavota no materiāla, kurš nav pašatdalošs, būs jaiz-
manto speciāli līdzekļi. Balstoties uz standarta sacietēšanas 
laiku un objekta formu, to iespējams atbrīvot no veidnes 
aptuveni pēc 60 minūtēm. Trauslām formām varētu būt 
 nepieciešams ilgāks laiks.

Liešana
Acrylic One liešanai visērtākās ir silikona veidnes. Tās 
ir  pašatdalošas un elastīgas. Nelielus objektus var izliet 
 atsevišķā silikona veidnē. Lielākiem objektiem var izmantot 
atbalsta veidnes, kas arī var tikt izgatavotas no Acrylic One.

Izsmidzināšana
Šādā tehnikā ir viegli uzklāt Acrylic One plānā kārtā. 
 Izsmidzināšana ir labi piemērojama strādājot ar silikona 
veidnēm, kā arī apstrādājot EPS objektus.
Izsmidzināšanas iekārtu var iznomāt vai iegādāties.

Piedevas
Pieejamas dažāda piedevas Acrylic One procesu 
uzlabošanai,  apstrādes laika palēlināšanai vai paātrināša-
nai, kā arī  konsistences pielāgošanai.

Acrylic One palēlinātājs
Palēlinātāju var izmantot apstrādes procesa pagarināšanai. 
Palēlinātāju vienmēr pievieno Acrylic One sveķiem. Pievie-
nojiet max. 2 % palēlinātaja attiecībā pret kopējo svaru.

Acrylic One paātrinātājs
Paātrinātāju var izmantot, lai paātrinātu sacietēša-
nas  procesu. Paātrinātāju vienmēr pievieno Acrylic One 
 sveķiem. Ar to var arī koriģēt atsevišķu pigmentu un pild-
vielu ietekmi uz Acrylic One sacietēšanu. Pievienojiet max. 
1 % palēlinātaja attiecībā pret kopējo svaru

Acrylic One biezinātājs Thix A
Piedevu izmanto, lai iebiezinātu Acrylic One un piešķirtu 
tam gēla tekstūru. Šis tiksotropais aģents piemērots gēla 
kārtas izveidē un vertikālu elementu apstrādē un izgatavo-
šanā. Pievienojot 2 % biezinātāja, iegūsiet maksimāli iespē-
jamo biezumas pakāpi.

Acrylic One biezinātājs Thix B
Piedevu izmanto, lai iebiezinātu Acrylic One. Maisot pievie-
nojiet biezinātāju Thix B masai līdz ir sasniegts vēlamais 
biezums. Rekomendējam šo piedevu izmantot tikai tad, ja 
objekts netiks pakļauts ūdens ietekmei.

Acrylic One atšķaidītājs
Šī piedeva samazina Acrylic One viskozitāti. Piemērots īpaši 
sarežģītu elementu izliešanai vai arī dod iespēju pievienot 
vairāk par vienu pildvielu. Acrylic One atšķaidītājs var ietek-
mēt apstrādādes laiku. Nelietojiet vairāk par 5 % no kopējā 
svara.

Acrylic One pārklājums
Ūdens bāzēts pārklājums, lai aizsargātu gala produktu  
pret mitrumu un piešķirtu tādu kvalitāti kā pretestību pret 
 laikapstākļu ietekmi. TNO testi ir parādījuši, ka Acrylic 
One, korekti apstrādāts ar pārklājumu, var kalpot aptuveni   
30 gadus. (Pēc Jūsu pieprasījuma nosūtīsim TNO testu atskaiti).
•  pirms lietošanas pievienojiet 20% ūdens Acrylic One pār-

klājumam;
•  pārklājumu var uzklāt vienā vai vairākās kārtās, lai paaug-

stinātu aizsargājošās īpašības;
•  virsmai jābūt tīrai no vaska, eļļas, netīrumiem un putek-

ļiem;
•  uzklāj ar otu, rulli vai ar izsmidzināšanas iekārtu;

•  kamēr pārklājums vēl ir mitrs, pēc katras kārtas uzklāša-
nas to ierīvē apļveida kustībām ar mīkstu drānu;

•  nākamo kārtu var uzklāt, kad iepriekšējā ir nožuvusi, 
 aptuveni pēc 45 minūtēm atkarībā no telpas mitruma un 
temperatūras.

Acrylic One pārklājuma priekšrocības ir: viena komponenta  
produkts uz ūdens bāzes, brīvs no šķīdinātājiem, ātri 
 žūstošs, viegli uzklājams, ar labu UV noturību, izcilu saķeri, 
netīrumu un ūdens noturību.

Dati:
Minimālā apstrādes temperatūra: 10 °C
Vidējais patēriņš: viens litrs uz 8-10 m2
Termiņš: 1 gads aizvērtā iepakojumā
Uzglabāšana: nepakļaut sasalšanai un tiešiem saules stariem

Triaksiālā šķiedra
Triaksiālā šķiedra (stikla šķiedra) izmantojama kombinācijā 
ar Acrylic One laminēšanas procesā. Šādā veidā Acrylic One 
objekti var tikt veidoti formās vai pārklāti ar Acrylic One. 
Triaksiālā šķiedra nodrošina stiprību un izturību objektiem, 
kas izgatavoti no Acrylic One.
Triaksiālā šķiedra ir speciāli izstrādāta priekš Acrylic One;

•  elastīga, viegli pakļaujas formai, t.sk. apaļiem objektiem 
un izliektiem elementiem;

•  viegla (160 grami), tomēr ļoti izturīga;
•  izturīgs pret vandālismu (izmantojot 4 kārtās kombinācijā 

ar Acryilic One).

Pildvielas
Acrylic One var tikt papildināts ar tādiem materiāliem kā pig-
menti, smiltis un akmeņi, organiskām un vieglām pildvielām.  
Tādējādi  iespējams piešķirt Acrylic One izskatu  atbilstoši vē-
lamajām un uzstādītajām prasībām. Vairāku pildvielu pievie-
nošanas var ietekmēt noturību pret laikapstākļiem.
Krāsu pigmentu pievieno pie akrila sveķiem un rūpīgi 

 samaisa, pirms pulvera piejaukšanas. Pigmentu var pievienot 
arī gatavai masai, turpinot maisīšanu. Pigmentu pievieno 
pēc svara, ievērojot maksimālo apjomu – 2% no kopējās 
masas vai 6% no sveķu svara.
Pieejami dažādi metāla pulveri, kas piešķir Acrylic One 

metāla efektu. Ja vēlaties panākt rūsas efektu, izmantojiet 
dzelzs pulveri. Pievienojiet dzelzs pulveri tādā pašā daudzu-
mā kā Acrylic One minerālu pulveri, t.i. 2/3 no kopējā svara. 
Kad uzklātā kārta ir nožuvusi, tā jānoslīpē ar ūdensizturīgu 
smilšpapīru. Pēc tam virsmu var apstrādāt ar hlorūdeņraž-
skābi, amonjaku vai kādu citu līdzekli pēc Jūsu izvēles. Tas 
paātrinās rūsēšanas procesu. Kad panākts vēlamais efekts, 
procesu apstādina ar ūdeni vai sodu. Lai būtu droši, ka iegū-
tais efekts saglabājas, var uzklāt pārklājumu. Ja tas netiek 
darīts, rūsēšanas process turpināsies kā tas notiktu dabiski. 
Šādā pašā veidā variet iegūt arī bronzas un vara efektu, 
pievienojot attiecīgā daudzumā kādu no metāla pulveriem.

ATP pulveris
ATP puvleris ir apjoma biezinātājs. Ar šo pildvielu var iebie-
zināt Acrylic One līdz špakteles biezumam. Šādu masu var 
izmantot, lai izveidotu gludu virsmu un objekta nobeigumu. 
ATP pulveri var izmantot tikai iekštelpu objektiem.

Smilts un kvarcs
Tās sajaucot ar Acrylic One rezultātā iegūstams cietu virs-
kārtu, kas noturīga pret skrāpējumiem. Granīta izskatu var 
panākt izmantojot kvarcu dažādās krāsās un izmēros. Pēc 
sacietēšanas virsējais slānis ir jānoslīpē, lai izceltu akmeņus 
virskārtā un palielinātu kontrastu.

Poraver
Ļoti viegla pildviela, ko izmanto vieglākam objekta pildīju-
mam, kad masīva liešana ir pārāk smaga.


