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par pareizu. Taču nav iespējams atvasināt tiesības 
atsaucoties uz informācijas precizitāti, sasnieg-
tajiem rezultātiem, izmantojot produktu vai arī 
patenta tiesību pārkāpumu, lietojot produktu. 
Lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotī-
bu izvēlētajam mērķim. Šaubu gadījumā, lietotājam 
ir jāveic testi, lai pārliecinātos par produkta 
piemērotību attiecīgajam pielietojumam.

Visu А1 (Acrylic One) produktu tehnisko datu lapas 
ir pieejamas pēc pieprasījuma, tās ir jāizlasa un 
jāsaprot pirms lietošanas.
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1.  A1 (ACRYLIC ONE)

А1	 piemīt	 zems	 toksiskums	 gan	 tā	
sastāvdaļās,	 gan	 ražošanas	 procesā.	
Izmantošana	 ir	 ļoti	 plaša,	 un	 tas	 var	
efektīvi	aizvietot	GRG,	GRC	un	GRP,	šos	
materiālus	šobrīd	izmanto	gan	iekštel-
pās,	gan	āra	darbos.	Salīdzinājumā	ar	
GRC,	A1		piedāvā	daudz	plašāku	pielie-
tojumu,	 kā	 apdares	 paneļu	 sistēma,	
kurā	ražošanas	pielaide	var	būt	daudz	
stingrāka.	 A1	 	 piemīt	 augsta	 izturība	
pret	 ultravioletā	 starojuma	 ietekmi.	
Tāpēc	A1		var	izmantot	vietās,	kur	citi	
materiāli	nebūs	tik	izturīgi.

Galvenie izmantošanas virzieni: 
• Apdare	un	fasādes	paneļi
• Māksla	un	tēlniecība
•  Tematiski	noformējumi	un
				dekorēšana

Galvenās īpašības: 
• Ļoti	augstas	ugunsizturības	īpašības
• UV	stabilizēts
•  Izturīgs	pret	lietus	ūdeni	(kad	pārklāts	
ar	aizsargkārtu)

• Labas	mehāniskās	īpašības
•  Zema	siltuma	ģenerācija	(maks.	45°C);
• Nerūkamība
• Nesatur	šķīdinātājus

Apdares pārklājumi
А1	 var	 skatīt	 kā	matricu,	 tā	 sastāvam	
var	pievienot	dažādus	materiālus	(pild-
vielas)	mehānisko	īpašību	uzlabošanai	
vai	 arī	 dekoratīvos	 nolūkos.	 Lespē-
jams	pievienot	A1	 jebkuru	nereaģējo-
šu	 pildvielu	 līdz	 pat	 200%,	 atsevišķos	
gadījumos	vairāk.	Tas	dod	lielu	brīvību,	
izvēloties	dažāda	veida	apdares	risinā-
jumus.

Iespējams	 iegūt	 plašu	 un	 vērienīgu	
apdares	 sortimentu.	 Ieskaitot	 imitā-
cijas	 ar	 dažādiem	 metāliem	 (bronza,	
misiņš,	 varš	 un	 nerūsējošs	 tērauds),	
ar	pigmentiem	(ķieģelis,	māls,	u.c.),	kā	
arī	apdares	akmens	imitācijas	no	baltā	
marmora	 līdz	 pat	 tumšam	 granītam,	
baltam	 (Portlendas)	 un	 krēmkrāsas	
kaļķakmenim.	 Iespējams	 radīt	 apda-
ri,	 kas	 atbilst	 konkrētām	 dizainera	
specifikācijām,	 pretēji	 klasiskiem	 risi-
nājumiem,	kas	 	 lielākoties	dizaineram	
ļauj	izvēlēties	tikai	starp	diviem	vai	trīs	
noteiktiem	apdares	variantiem.

Ar	 A1	 var	 imitēt	 standarta	 apdares,	
kam	būs	gan	augsta	līdzība	ar	oriģinālo	
materiālu,	gan	lieliska	virsmas	kvalitāte.

Plašas	apdares	variācijas	var	tikt	iegū-
tas	dažādos	veidos,	piemēram,	iestrā-
dāt	 veidnē,	 ko	 pēc	 tam	 nostiprina	
laminējot	 vai	 ar	 citu	 kompozītu	 putu	
materiālu,	vai	arī	 iejaukt	maisījumā,	 ja	
izmanto	monolītu	 liešanu.	 Izgatavoša-
nas	 metode	 variējas	 no	 situācijas	 uz	
situāciju,	atkarībā	no	dizaina.	

Var	 iegūt	 smalku	 tekstūru	 un	 plašu	
krāsu	diapazonu,	 t.sk.	 ādas	un	audu-
ma	faktūras	ar	specializētu	apstrādes	
procesu.	

Dizains
Teicama	A1		svara	un	izturības	attiecī-
ba	 nozīmē	 to,	 ka,	 izmantojot	 laminē-
šanu	dizaineram	tiek	dota	lielāka	ideju	
brīvība	lielu	paneļu	ražošanā,	kas	vaja-
dzības	 gadījumā	 ietver	 sarežģītas	 un	
sīkas	 detaļas.	 Kad	 svara	 un	 izturības	
attiecība	tiek	 izskatīta	apvienojumā	ar	
fiksācijas	un	slodzes	aprēķinu,	 tad	A1		
ir	 priekšrocības	 svarīgu	projekta	 iero-
bežojošo	robežu	pārvarēšanā,	salīdzi-
nājumā	ar	citiem	materiāliem.

А1 (abreviatūra no vārdiem Acrylic One) sevī iekļauj divkomponentu materiālu, kas sastāv no minerālpulvera 
un ūdens bāzes akrila sveķiem. Tos savienojot, veidojas ciets, izturīgs materiāls. A1 piemīt daudz unikālu 
īpašību. Tās veicina A1 izturību, ilgmūžību, teicamu masas un izturības attiecību, A1 nav toksisks, 
viegli lietojams ražošanā un atbilst daudzām būvniecības nozares prasībām, īpaši tām, kas attiecas uz 
ugunsizturību un trieciena izturību. 

APDARES PANEĻI UN FASĀDES

Eksosiet
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Gabalizstrādājumi 
Speciālos	 vai	 gabalizstrādājumus	
var	 viegli	 izgatavot	 līdztekus	 citiem	
darbiem,	 ja	 nav	 stingri	 norādīts,	 kur	
jāizgatavo	paneļi,	tad	tos	var	izgatavot	
arī	 uz	 vietas	 objektā.	 Liela	 nozīme	 ir	
augstajai	materiāla	izturībai	masas	pret	
svaru	attiecībā,	kas	ļauj	būtiski	atvieglot	
stiprinājuma	sistēmas	un	režģus.	

Visas	 šīs	 īpašības	 veicina	 turpmāku	
ekonomisko	 ietaupījumu,	 sākot	 ar	
materiālu,	kuram	jau	ir	izmaksu	priekš-
rocības	salīdzinājumā	ar	alternatīvām.	

Apkope
A1		virsma	ir	ārkārtīgi	izturīga	un	iztur	
agresīvu	 izmantošanu.	 Sabiedriskās	
vietās	materiālu	pēc	uzstādīšanas	var	
apstrādāt	 ar	 anti	 -	 grafiti	 pārklājumu,	
kas	 ļauj	 noņemt	 krāsu,	 zīmuļu,	 pild-
spalvas	 atstātās	 pēdas.	 Veicot	 apko-
pes,	materiālu	var	vienkārši	nomazgāt	
ar	 mazgāšanas	 līdzekļiem	 un	 ūdeni,	
ja	nepieciešams,	 to	 var	mazgāt	arī	 ar	

stiprākiem	līdzekļiem,	tādiem	kā	šķīdi-
nātājs,	kas	nekaitēs	virsmai.

Šajā	brošūrā	jūs	atradīsiet	informāciju	
par	darbu	ar	A1,	pieejamām	piedevām	
un	pildvielām,	pārklājumiem	un	daudz	
ko	citu.	

MĀKSLA UN SKULPTŪRAS

BUTAFORIJAS UN DEKORĀCIJAS

Lut van Dievel
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А1 ir šķidruma un pulvera kombinācija, ar sajaukšanas 
attiecību: 1 daļa A1 šķidruma un 2 daļas A1 pulvera 
(1:2). Attiecība jāievēro pēc svara. 

Sajaukšanu	var	veikt	ar	lāpstiņas	palīdzību	(nelielam	daudzu-
mam)	vai	ar	elektrisku	maisītāju.	Sākumā	traukā	ielejiet	A1		
šķidrumu	un	pakāpeniski	pievienojiet	A1	pulveri.	
A1	 	 gatavs,	 kad	 masa	 ir	 viendabīga.	 Sajaukšana	 aizņem	
apmēram	1	minūti.	Centieties	sajaukt	A1	 	ar	pēc	 iespējas	
mazāku	gaisa	burbuļu	daudzumu,	turot	miksera	uzgali	zem	
virsmas.	

Apstrādes laiks
Pēc	sajaukšanas	standarta	laiks	izstrādei	ir	20	-	25	minūtes.	
Ja	vajadzīgs	īsāks	vai	ilgāks	apstrādes	laiks,	var	pievienot	A1	
piedevas.	

Sacietēšanas laiks
А1	ir	ūdens	bāzes	produkts.	Lai	iegūtu	gala	īpašības,	liekajam	
mitrumam	ir	jāizgaro.	Tam	nepieciešamais	laiks	atkarīgs	no	
ārējiem	faktoriem,	tādiem	kā	objekta	izmērs,	telpas	tempe-
ratūra	un	mitrums.	Ja	objekts	laminēts	vai	izliets	veidnē,	to	
var	 izņemt	no	 veidnes,	 kad	 tas	 ir	pietiekoši	 stingrs	drošai	
izņemšanai.	 Pēc	 izņemšanas	 no	 formas,	 A1	 varēs	 pilnībā	
izžūt	un	sasniegt	optimālo	izturību.		

Krāsa
Bez	 pildvielām	 vai	 krāsvielām	 A1	 ir	 krēmbaltā	 ziloņkaula	
krāsā.

Cietība 
А1	cietība	pēc	Shore	D	skalas	ir	apmēram	80.

Instrumentu tīrīšana
Rokas	 var	mazgāt	 ar	 ūdeni	 un	 ziepēm.	 Instrumentus	 var	
mazgāt	ar	ūdeni.	

Nostādināšanas tvertne
Cietēšanas	 process	 turpinās	 arī	 zem	 ūdens,	 tāpēc	
mēs	 iesakām	 izņemt	 instrumentus	 no	 ūdens	 uzreiz	
pēc	notīrīšanas.	Izmantojiet	atsevišķu	trauku	ar	ūdeni	
instrumentu	 un	 roku	 mazgāšanai,	 kurā	 ļaujiet	 A1		
nostādināties	 vismaz	 24	 stundas.	 Pēc	 24	 stundām	
virsējo	ūdeni	var	noliet	izlietnē.	A1		nogulsnes	var	atstāt	
žāvēšanai	vai	utilizēt.	Ja	pilnībā	izžāvēsiet	A1,	tad	to	var	
atjaunot	un	pārstrādāt	kā	pildvielu	(ne	vairāk	kā	1/3).	

2.  А1 SVĒRŠANA UN SAJAUKŠANAF A1

Nepieciešamā A1 aprēķins
Uzklājot	1	kārtu	A1	1	mm	biezumā,	izmantosiet	1,75	kg	
A1	uz	m2	(1	litrs	A1	=	1,75	kg).	

Laminējot	veidnē	parasti	ieklāj	pirmo	kārtu	no	1	līdz	2	mm	
biezumā.	Tālāk	iesakām	izmantot	А1	triaksiālo	šķiedru	3	
kārtas.	Tādējādi	sanāks	uzklāt	vēl	4	kārtas	A1	1	mm	biezu-
mā.	 Parasti	 A1	 pirmajai	 kārtai	 pievieno	 A1	 biezinātāju.	
Pirms	nākamo	kārtu	uzklāšanas	pārliecinieties,	ka	šī	kārta	
sacietējusi,	lai	izvairītos	no	šķiedras	iegrimšanas	pirmajā	
A1	 kārtā.	 Lai	 nodrošinātu	 optimālu	 savienojumu	 starp	
kārtām,	izmantojiet	papildus	1	kārtu	A1		starp	sacietējušo	
pirmo	kārtu	un	šķiedras	pirmo	kārtu.	

Piemērs 5 m2 projektam: 
-	2	mm	pirmā	kārta
-	4	kārtas	1	mm	biezumā	ar	А1,	 lai	 iestrādātu	triaksiālo	
šķiedru	trīs	kārtās.

Kopā	6	mm	А1	х	1,75	kg	uz	kārtu	х	5	m2	sastāda	52,5	kg	
А1,	kas	sastāv	no	17,5	kg	šķidruma	A1	un	35	kg	pulvera	A1.	

Ņemiet	vērā,	ka	tas	ir	 indikatīvs	piemērs,	nevis	vispārīgs	
nosacījums.
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3

Sagatavojiet	 (plastmasas)	 trauciņus,	 kur	 sajaukt	
materiālu	(A1	šķidrumu	un	A1	pulveri).

2

Sagatavojiet	svarus,	lai	svērtu	A1	šķidrumu	un	A1	
pulveri.

1

Sagatavojiet	A1	šķidrumu	un	A1	pulveri.

Nomazgājiet	maisītāja	uzgali	ar	ūdeni.A1	ir	gatavs	lietošanai,	kad	visi	kunkulīši	pazuduši. A1	ir	gatavs	laminēšanai,	liešanai	vai	izsmidzināša-
nai.	Izstrādes	laiks	20	-	25	minūtes.

151413

Ielieciet	maisītāja	galu	 (slīpi)	 traukā	ar	A1	šķidru-
mu,	sāciet	maisīšanu.

Maisa	ar	maisītāju,	līdz	masa	kļūst	viendabīga	
(±	1	min.).

12

Uzmanīgi	pievienojiet	pulveri	pie	šķidruma.

1110

Ielejiet	glāzē	ūdeni	maisītāja	uzgaļa	noskalošanai,	
pēc	maisīšanas.

Izvēlieties	atbilstošu	elektrisko	maisītāju.

4

Izmantojiet	maisītāja	uzgaļus.	Mazo	uzgali,	ja	jauk-
siet	A1	līdz	1.5	kg.	Lielo,	ja	vairāk	nekā	1.5	kg.

5 6

Uzlieciet	 trauku	 uz	 svariem,	 sagatavojiet	 tos	
darbam	kalibrējot	svarus	uz	0.0	g.

Nosveriet	1	daļu	šķidruma.	Šajā	piemērā	500	g	A1	
šķidrums.

Nosveriet	2	daļas	pulvera.	Šajā	piemērā	1000	g	A1	
pulvera.

987

1 part
A1  

Liquid

2 parts
A1  

Powder
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3.  PIEDEVAS

A1 cietēšanas palēninātāju var	
izmantot	 apstrādes	 laika	 pagarināša-
nai.	 Kopējam	A1	 svaram	pievieno	ne 
vairāk kā 1 % cietēšanas palēninā-
tāja.	Lai	iegūtu	papildus	laiku	20	minū-
tes,	pie	kopējā	A1	svara	var	pievienot	
0,3	%	palēninātāju.

Mēs	 rekomendējam	 pievienot	 A1	
cietēšanas	 palēninātāju	 šķidrumā	
pirms	pulvera	pievienošanas.	

A1 cietēšanas paātrinātāju	 var	
izmantot	 izstrādes	 laika	 samazināša-
nai.	Vienmēr	pievienojiet	А1	paātrinā-
tāju	šķidrumam.	A1	cietēšanas	paātri-
nātāju	var	izmantot	arī	dažu	pigmentu	
un	pildvielu	aizkavējošo	efektu	korek-
cijai.	

Pievienojiet	A1	cietēšanas	paātrinātāju,	
ne vairāk kā 1% no kopējā A1 svara.

A1 biezinātājs Thix A,	to	izmanto,	lai	
iebiezinātu	 A1	 un	 piešķirtu	 tam	 gēla	
tekstūru.	 Šis	 biezinātājs	 tiek	 izman-
tots	gēla	pārklājumu	izgatavošanai	un	
vertikālo	vai	 izvirzīto	detaļu	ražošanai.	
Pievienojiet	 A1	 biezinātāju	 pie	 paga-
tavotā	A1	tik	daudz,	līdz	tiek	sasniegts	
vēlamais	biezums	 (viskozitāte).	Maksi-
mālais	 biezinātāja	 procentuālais	
daudzums,	 kuru	 jūs	 varat	 pievienot	
ir	 2% no kopējā A1 svara.	 Lielāka	
daudzuma	 pievienošana	 izjauks	 vaja-
dzīgo	efektu.

A1 biezinātājs Thix B,	 piedeva	
produkta	 sabiezināšanai.	 Pievienojiet	
to	pa	pilienam	A1	maisījumam,	līdz	tiks	
sasniegts	 vajadzīgais	 biezums.	 Reko-
mendējam	 šo	 piedevu	 izmantot	 tikai	
tad,	 ja	 objekts	 netiks	 pakļauts	 ūdens	
ietekmei.	

A1 šķidrinātājs,	 šī	piedeva	samazina	
A1	 	 viskozitāti.	 Piemērots	 īpaši	 sarež-
ģītu	 elementu	 izliešanai	 vai	 arī	 dod	
iespēju	 pievienot	 vairāk	 par	 vienu	
pildvielu.	 A1	 šķidrinātājs	 var	 ietekmēt	
apstrādes	 laiku.	 Nelietojiet	 vairāk	 par	 
5 % no kopējā svara.

A1 ATP Pulveris	ir	apjoma	biezinātājs.	
Tas	 ļauj	 A1	 sabiezināt	 līdz	 špakteles	
biezumam.	 Šādu	masu	 var	 izmantot,	
lai	 izveidotu	 gludu	 virsmu	un	objekta	
nobeigumu.	ATP	pulveri	 var	 izmantot	
tikai	iekštelpās.

Lai optimizētu A1 apstrādi ir pieejamas piedevas, kas var palielināt vai samazināt apstrādes laiku, sabiezināt 
vai atšķaidīt A1.

A1 cietēšanas palēninātājs - pievienojiet maksimums 1% 
cietēšanas pielēninātāja pie kopējā svara.

A1 cietēšanas paātrinātājs - pievienojiet maksimums 1% 
cietēšanas paātrinātāja pie kopējā svara.

A1 Thix A – pievienojot kopējam svaram 2%, tiek sasniegts 
maksimālais iespējamais biezums.

A1 Thix B A1 šķidrinātājs A1 ATP pulveris



www.activecomposite.com   |   9

A1 sabiezināšana ar Thix A 
Lejot	materiālu	formās	svarīga	ir	A1	pirmā	kārta,	jo	gala	rezultātā	tā,	būs	redza-
mā	kārta.	Mēs	iesakām	sabiezināt	pirmo	A1	kārtu	ar	A1	biezintātāju	Thix	А.

Pievienojot	A1	Thix	A	iegūsiet	pastai	līdzīgu	konsistenci.	Sabiezēšanas	rezultā-
tā	A1	nenotek,	pat	strādājot	formā	ar	vertikālām	detaļām.	Pirmajam	slānim,	ja	
nepieciešams,	var	pievienot	pigmentus,	metāla	pulveri	vai	sausas	smiltis.	

Pievienojiet	A1	Thix	A	pie	sagatavotā	A1,	tik	daudz,	līdz	tiks	sasniegts	vēlamais	
biezums	(viskozitāte).	Maksimālais	pieļaujamais	A1	Thix	A	procentuālais	pievie-
nošanas	daudzums	 ir	2	%.	Lielāka	daudzuma	pievienošana	novērš	vajadzīgo	
efektu.	

A1 cietēšanas palēninātāja pievienošana
Standarta	A1	 izstrādes	 laiks	 ir	no	20	 līdz	25	minūtēm.	
Pēc	 nepieciešamības,	 to	 var	 pagarināt.	 Mēs	 iesakām	
izstrādes	laiku	pagarināt	ne	vairāk	kā	par	1	stundu.	

Variet	pievienot	0,3%	A1	cietēšanas	palēninātāju.	Tie	 ir	
3	grami	uz	1	kg	A1,	lai	 iegūtu	papildu	20	minūtes	laika	

izstrādei.	 Šis	 laiks	 atkarīgs	 arī	 no	 А1	 pulvera	 un	 var	
nedaudz	 mainīties.	 Tādēļ,	 mēs	 iesakām	 jums	 iepriekš	
veikt	nelielu	izmēģinājumu.	

Mēs	iesakām	sākumā	pievienot	A1	palēninātāju	pie	А1	
šķidruma,	pirms	sajaukšanas	ar	A1		pulveri.

Uztaisiet savu špaktele sienu spraugām ar 
A1 ATP pulveri
Jūs	 varat	 pagatavot	 špakteles	masu	 sienu	 spraugu	
aizdarīšanai,	 pievienojot	 ATP	 pulveri	 pie	 A1.	 Sajau-
ciet	A1	šķidrumu	ar	A1	pulveri,	pēc	tam	pievienojiet	
A1	 ATP	 pulveri	 tik	 daudz,	 lai	 iegūtu	 stingru	 pastu.	
Padoms	 -	 var	 pievienot	 apmēram	 30	 -	 40%	 ATP	
pulvera	 no	 kopējā	 A1	 svara.	 Spraugu	 aizdarīšanai	
visērtāk	izmantot	špakteles	lāpstiņu.	

Gēla kārta
Gēla	kārta	tiek	plaši	pielietota,	strā-
dājot	ar	A1.

To	izveido	sekojoši:
-		sajauciet	A1	šķidrumu	ar	A1	pulveri	
līdz	iegūta	vienmērīga	konsistence;
-		ja	 nepieciešams	 pievienojiet	 vēla-
mās	krāsas	pigmentus	un/vai	smilt-	

is	vai	metāla	pulverus;	
-		pamazām	pievienojiet	maisījumam	
nepieciešamo	 daudzumu	 Thix	 A	
biezinātāju	 līdz	 iegūta	 vajadzīgā	
viskozitāte,	 nepārsniedzot	 maksi-
māli	 ieteicamo	 Thix	 A	 daudzumu,	
var	pievienot	līdz	2%;	
-		ieklājiet	gēla	kārtu	veidnē	vismaz	1	

mm	biezumā	ar	otu	 vai	 kādu	 citu	
darbarīku;
-		kad	gēla	kārta	sastingusi	(aptuveni	
20-25	 minūtes),	 ieteicams	 vienas	
stundas	 laikā	 turpināt	procesu,	 lai	
būtu	droši,	ka	gēla	kārta	un	pamata	
materiāls	iegūst	optimālo	saķeri.
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4.  A1 ARMĒŠANA AR ŠĶIEDRU

A1 Triaksiālā stikla šķiedra 
160 g/m2

A1	 triaksiālā	stikla	šķiedra	 tiek	 izman-
tota	kombinācijā	ar	A1.	Triaksiālā	stikla	
šķiedra	nostiprina	A1		objektus.	
•  A1	 triaksiālai	 stikla	 šķiedrai	 ir	 atvēr-
ta	 struktūra,	 tā	 tika	 īpaši	 izstrādāta	
priekš	A1	.

•  Tā	 ir	 elastīga,	pieguloša,	 viegli	 pielā-
gojas	pat	uz	apaļām	formām.

•  Viegla	(160	g/m2),	reizē	ļoti	izturīga.
•  Izturīgs	pret	 vandālismu,	 izmantojot	
vismaz	4	kārtās	kombinācijā	ar	A1.

А1 Triaksiālā bazalta šķiedra 
160 g/m2

A1	triaksiālo	bazalta	šķiedru	var	izman-
tot	 kā	 nostiprinošu	 šķiedru.	Neskato-
ties	uz	to,	ka	A1	triaksiālā	stikla	šķiedra	
rada	 tikai	 nelielu	 kairinājumu,	 bazalta	
šķiedra	 ir	 laba	 alternatīva	 cilvēkiem,	
kas	jutīgi	pret	darbu	ar	stikla	šķiedru.	

CSM 150 g/m2

Ir	laba	pieredze	arī	A1	nostiprināšanai	
ar	 CSM	150	 g/m2,	 jo	 tai	 arī	 ir	 relatīvi	
atvērta	struktūra.	

C-veil 27 g/m2

Stikla	šķiedra	C-veil	ir	plāns	stikla	flīss,	
kuru	 galvenokārt	 izmanto	 kā	 (gludu)	
nobeiguma	kārtu.	Tā	minimāli	paaug-
stina	izturību.	

A1 Triaksiālā stikla šķiedra 160 g/m2 C-veil 27 g/m2 (gludai virsmai)A1 Triaksiālā bazalta šķiedra 160 g/m2

Piemēri laminēšanas kārtām pēc biezuma

Kārtas biezums Protea ēka - DA Nodokļu ofiss - NL Dzīvokļi NL Olympic Hotel - NL

1. mm gēla kārta gēla kārta gēla kārta gēla kārta

2. mm triaksiālā triaksiālā triaksiālā triaksiālā

3. mm triaksiālā kodols kodols triaksiālā

4. mm kodols kodols triaksiālā triaksiālā

5. mm kodols triaksiālā kodols triaksiālā

6. mm triaksiālā virskārta triaksiālā -

7. mm triaksiālā - virskārta -

Pārklājuma sistēma A1 pārklājums PU 2K A1 pārklājums A1 pārklājums

Dabīgo šķiedru izmantošana
Dabīgās	šķiedras	tiek	piedāvātas	
kā	 alternatīva	 stikla	 un	 bazalta	
šķiedrām.	 Šo	 šķiedru	 galvenais	
trūkums	 ir	 tendence	 absorbēt	
un	noturēt	mitrumu,	 kas	 traucē	
mitruma	līdzsvaram	A1	objektos.	
Šī	 mitruma	 absorbcija	 var	 veici-
nāt	 pelējuma	 attīstību	 un	 gala	
rezultātā	 ietekmēt	 A1	 objektu.	
Tāpēc	 dabīgo	 šķiedru	 izmantot	
āra	objektiem	nav	ieteicams.

CSM 150 gr/m2 
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Laminējot jāstrādā starp mitrām kārtām. Ātrs veids kā uzklāt A1 ir ar otiņu vai rullīti.

Kā apstrādāt triaksiālo šķiedru?

A1,	atšķirībā	no	poliestera,	neabsorbē	
A1	triaksiālo	šķiedru,	bet	 it	kā	saspiež	
to	starp	A1	kārtām.	Tāpēc	A1		triaksiā-
lai	šķiedrai	 ir	vaļēja	struktūra,	kas	 ļauj	
A1	kārtām	sava	starpā	savienoties	un	
pa	vidu	integrēt	triaksiālo	šķiedru.

Vislabāk	laminēšanu	ar	triaksiālo	šķied-
ru	sākt,	kad	A1	virsējā	kārta	ir	gandrīz	
izžuvusi,	bet	vēl	nedaudz	mitra,	uzreiz	
pēc	izstrādes	laika	beigām.	

Labākais	 rezultāts	 tiek	 sasniegts,	 ja	
turpmākās	 laminējošās	 kārtas	 tiek	
uzklātas	 uzreiz	 (mitra	 uz	 mitras).	 A1		
priekšrocība	 ir	 tajā,	 ka	 pat	 pēc	 vairā-
kām	 dienām	 iesākto	 darbu	 varēsiet	
turpināt.	Tad	pirms	laminēšanas	darbu	
turpināšanas,	virsma	vispirms	jāpārklāj	
ar	 jaunu	 A1	materiāla	 kārtu.	 Ar	 lielā-
kām	virsmām	var	gadīties	tā,	ka	A1	jau	
reaģē	(sacietējis),	pirms	šķiedras	kārtas	
uzklāšanas.	 To	 var	 atrisināt,	 vēlreiz	
uzklājot	jaunu	plānu	A1	kārtu	vai	palē-

ninot	A1	reakcijas	laiku,	izmantojot	A1	
palēninātāju.

Mehānisko īpašību testa rezultāti 

A1	kompozītmateriālu	laminēto	pane-
ļu	mehānisko	 īpašību	noteikšanai	 tika	
izgatavoti	paneļi	(triaksiālā	šķiedra	300,	
160	g/m2)	ar	A1	maisījumu.

Laminētie	paneļi	tika	izgatavoti	bez	gēla	
kārtas	 un	 bez	 jebkādām	 pildvielām.	
Laminēto	paneļu	izgatavošanai	kā	veid-
ne	tika	izmantots	līdzens,	gluds	panelis.

Visi	armatūras	slāņi	tika	salikti	vienādā	
virzienā.

Tests (AM) Īpašība un vienība 0º virziens
mx / Vx (%)

90º virziens
mx / Vx (%)

Spriegums plaknē
(n=8)

E-modulis (MPa) 2312    /    5.3   550 (*) /   8.2

Stiepes izturība (MPa)     57    /    6.4     18     /   6.0

Liekšanās
(n = 16)

E-modulis (MPa) 3726    /  21.3 2984     / 35.5

Liekuma izturība (MPa)     43    /  17.6     32     / 22.7

ILSS
(n = 16)

Bīdes izturība (MPa)                 4.5    /    8.2

Šķērsvirziena spriedze
(n = 20)

Stiepes izturība (MPa)                 0.8    /    7.4

Plašāku informā-
ciju skatiet mūsu 
izdevumā: 
Design Guide 
A1 structures.
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5.  A1 PIGMENTĒŠANA

Sortiments 
A1	bāzes	krāsa	ir	ziloņkaula.	Pēc	nepieciešamības	ir	pieejami	
A1	piemēroti	pigmenti	10	krāsās,	ar	kuriem	pilnība	notonēt	
A1.	Šie	pigmenti	ir	ļoti	augstas	koncentrācijas,	un	tos	pievie-
no	pie	A1	max.	2%.	Lielākoties	mazāka	deva	ir	pietiekama	
vēlamā	 rezultāta	 sasniegšanai.	 A1	 pigmentus	 var	 sajaukt	
vienu	ar	otru	un	iegūt	gandrīz	jebkuru	RAL	krāsu.	

Nemainīga krāsa
Mēs	 iesakām	darboties	 ar	 vienas	 partijas	 pigmentiem,	 lai	
maksimāli	 izvairītos	 no	 krāsu	 dažādības.	 Lielajiem	 projek-
tiem,	 kur	 nepieciešama	 nemainīga	 krāsa,	 iepriekš	 ietei-
cams	pievienot	vajadzīgo	daudzumu	krāsu	pigmentu	visam	
projektā	nepieciešamajam	A1	šķidruma	apjomam.	Ir	gandrīz	
neiespējami	panākt	100%	vienādu	krāsu	visiem	produktiem.	
Tādēļ	iesakām	ņemt	vērā,	ka	ir	iespējamas	nebūtiskas	krāsu	
atšķirības	starp	dažādām	krāsu	partijām.

No ziloņkaula krāsas līdz baltai
Baltā	krāsa	pieejama	dažādās	nokrāsās	un	bieži	ir	viena	no	
sarežģītāk	realizējamām	krāsām.	Vairāki	 ieteikumi	vēlamās	
baltās	krāsas	iegūšanai:
• izmantojiet	mūsu	A1	ekstra	balto	versiju,
• A1	ar	pievienotu	balto	pigmentu,	max.	2%,

•  A1	Pārklājums	ar	balto	pigmentu,	uzklāts	vienā	vai	vairā-
kos	slāņos.	Nobeigumā	pārklājiet	A1	pārklājuma	kārtu	bez	
pigmenta,

• augstākminētās	iespējas	var	kombinēt.

A1		nokrāsošanai	var	izmantot	arī	citu	ražotāju	pigmentus.	
Dažos	 gadījumos	 šie	 pigmenti	 var	 ietekmēt	 A1	 	 kvalitāti,	
sākot	 ar	 cietēšanas	 procesa	 palēnināšanos	 līdz	 izturības	
samazināšanai	 pret	 laikapstākļu	 ietekmi.	 Tāpēc	mēs	 iesa-
kām	visu	iepriekš	pārbaudīt.	

Tumšās	krāsas	absorbē	vairāk	gaismas	nekā	gaišās.	To	var	
novērot	arī	ar	tumšas	krāsas	A1	objektiem.	Tas	neietekmē	
A1	kvalitāti,	taču	augstās	temperatūras	var	ietekmēt	mate-
riālus	un	konstrukciju,	kuras	ir	izmantotas	A1	objektā.	

Pieejami šādi šķidrie pigmenti: balts, dzeltens, oranžs, okers,  
terakotas, fuksīna, sarkans, zils, zaļš, un melns

Pēc pieprasījuma var izgatavot gandrīz jebkuru krāsu no RAL krāsu kataloga.

A1  var iekrāsot, izmantojot šķidros A1 pigmentus. 
Pievienojiet līdz 2% pigmenta pie kopējā A1 svara vai 
mazāk, līdz iegūta vēlamā krāsa. 

UV iedarbība
A1	pigmenti	 ir	 izturīgi	pret	ultravioleto	starojumu	ievē-
rojamā	laika	periodā.	Tomēr	arī	tonēta	A1	krāsa	dažādu	
laika	apstākļu	ietekmē	mainīsies.	Krāsas	izmaiņas	ir	atka-
rīgs	no	laika	apstākļu	ietekmes	intensitātes,	kā	arī	no	tā,	
kāds	aizsargpārklājums	izmantots	A1	objektam,	izman-
totā	pigmenta	daudzuma	un	toņa.	
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Soli Stedelijk muzejā - Amsterdamā, Nīderlandē - Be Concrete

Fly – over paneļi - Amsterdamā, Nīderlandē - Be Concrete Ja sarkanam tiešām vajadzētu būt sarkanam - Bulgārija - Rocwkwell Stone

Abažūrs dažādās krāsās - High5 Pigments kombinācijā ar A1 pārklājumu

Betona izskats

Labākais	 veids	 kā	 objektam	 piešķirt	
betona	izskatu	ir	A1	pievienot	melnas	
smiltis,	 pigmentus	 un	 nedaudz	 Fillite	
(viegla	pelēka	pildviela).	 Esiet	uzmanī-
gi	 ar	 cementa	 pulvera	 pievienošanu,	
jo	 sacietēšana	 var	 stipri	 palēnināties	
un	cementa	pulveris	var	reaģēt	ar	A1	
ilgtermiņā.	 Iesakām	 pievienot	 maksi-
mums	10%	cementa	pulvera	pie	kopē-
jā	A1	daudzuma.	
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6.  PILDVIELAS

Biežāk	 izmantojamā	 pildviela	 ir	 sausas	 smiltis,	 ļoti	 nelieli	 akmentiņi,	marmora	
pulveris	u.c.	Daļiņu	izmērs	atkarīgs	no	pasūtītāja	prasībām,	bet	visbiežāk	izmanto	
0,1-2	mm.	Papildus	estētiskajām	īpašībām,	pildvielas	piešķir	A1	vēl	cietāku	virskār-
tu,	kura	ir	izturīgāka	pret	skrāpējumiem.	Izmantojot	dažādu	krāsu	un	izmēra	smilt- 
is,	var	iegūt,	piemēram,	granīta	izskatu.	Šajā	gadījumā	pēc	sacietēšanas	augšējo	
kārtu	var	noslīpēt,	 lai	 izceltu	akmens	virsmu	un	 iegūtu	 lielāku	kontrastu.	 Jūras	
smiltis	nav	piemērotas,	jo	satur	sāļus.

Īpaša	pildviela	ir	keramzīts	(Poraver),	kas	ir	pārstrādāta	stikla	bumbiņas.	To	galve-
nā	priekšrocība	ir	svara	samazināšana.	Labākai	adhēzijai	starp	graudiņiem,	tās	
var	iepriekš	sajaukt	ar	nelielu	A1	daudzumu.

Papildus pigmentiem un metāla pulveriem A1 bāzes materiālam 
iespējams pievienot vēl daudzus citus izstrādājumus. Tas ļauj A1  piešķirt 
citu izskatu, izmainīt tā īpašības un iespējams samazināt izmaksas.

Smiltis

Granīts

Pildviela (Fillite)

Marmora pūderis

A1 ATP pulveris

Pildviela (Poraver)

Metāls

Grafīta pulveris

Sasmalcināta šķiedra
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BeConcrete – dzeltenās smiltis Poraver pildviela

Line Jenessen – dzelzs pulveris

Sasmalcinātā šķiedra

Piemēri materiālu sajaukšanai ar A1

Dekoratīvs Neliels svars Samazina 
izmaksas Frēzēšanai Apmetums Špaktele

Smiltis ++ -- ++ -- - --

Marmora putekļi ++ -- + -- + --

Metāls ++ -- - -- + --

Granīts ++ -- + -- + --

ATP Pulveris -- - + + ++ ++

Expancell (pildviela) -- ++ + ++ -- ++

Fillite (pildviela) ++ + + + + +

Poraver (pildviela) - ++ ++ -- + +

Smalcinātas šķiedras -- + - -- -- +

Kādas pildvielas izmantot, lai 
samazinātu izmaksas?

Poraver	 (keramzīts)	 var	 izmantot	kā	
A1	pildvielu.	Tās	ir	pārstrādātas	stik-
la	bumbiņas,	ar	kurām	var	palielināt	
apjomu.	 Keramzīta	 graudiņus	 A1		
pievienojiet	 pakāpeniski.	 Laba	 un	
ekonomiska	 pildviela	 A1	 ir	 sausas	
smilts.	Pildvielas	izvēle	ir	atkarīga	no	
objekta	 vēlamā	 svara,	 vēlamā	 ārējā	
izskata	un	atvēlētā	budžeta.	

Pildvielu pievienošana A1 

Sākumā	 sajauciet	 A1	 šķidrumu	 (1	
daļa)	ar	A1	pulveri	(2	daļas).	Pēc	tam	
pakāpeniski	 pievienojiet	 pildvielu	
(max.	 2	 daļas).	 Pēc	 nepieciešamī-
bas	pievienojiet	A1	atšķaidītāju.	Mēs	
iesakām	pievienot	ne	vairāk	kā	0,67	
kg	 pildvielas	 uz	 pagatavojamā	 A1		
kilograma,	turklāt	samērs	sastāda	1	
daļa	A1		šķidruma,	2daļas	A1		pulvera	
un	2	daļas	pildvielas	(viss	pēc	svara).	
Tāpat	 iespējama	 pildvielu	 un/vai	
pigmentu	kombinācija.	
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7.  APSTRĀDES METODES

Pastāv vairākas iespējas A1 apstrādei. Liešana, uzklāšana ar otu, rulli vai špakteles lāpstiņu, 
izsmidzināšana un rotācijas liešana. 

LIEŠANA
A1	var	viegli	ieliet	formā	uzreiz	pēc	sajaukšanas.

Pastāv	 vairākas	 metodes,	 kas	 samazinās	 gaisa	 burbulīšu	
veidošanos	uz	virsmas.
•  izmantojiet	elektrisko	maisītāju;
•  pirms	 ieliešanas	 ar	 otas	 palīdzību	 formā	 ieklājiet	 plānu	
A1	kārtiņu,	tā	lai	viss	formas	pamats,	reljefs	būtu	nosegts.	
Otas	svītras	izzudīs	materiāla	plūstamības	rezultātā;

•  A1	masu	lej	gar	formas	malu,	lai	A1	tajā	varētu	vienmērīgi	
ieplūst;

•  gaisa	burbulīšus,	kuri	liešanas	procesā	varētu	būt	saglabā-
jušies,	var	likvidēt	ar	vibrāciju.	

Ja	neesat	pagatavojis	pietiekamu	A1	daudzumu,	1	stundas	
laikā	var	pievienot	jaunu	kārtu	A1.
Izņemšana	no	formas	lielākoties	iespējama	pēc	1	stundas.	
Trausliem	objektiem	šis	laiks	var	būt	lielāks.

Akurāti pludiniet A1, lai visa formas pamatne 
būtu nosegta.

Rezultāts pēc izšžūšanas un izņemšanas no 
formas - vienlaidus liets objekts, precīza formas 
kopija.

Ielejiet daļu pagatavotā A1 formā. Sāciet ar A1 
izlīdzināšanu ar otas palīdzību, lai viss formas 
reljefs būtu aizpildīts ar A1.

Ielejiet nepieciešamo A1 daudzumu formā un 
nolīdziniet A1 ar špakteles lāpstiņu.  

ROTĀCIJAS LIEŠANA
Slēgtā	veidnē	(silikona)	var	atliet	ne	tikai	ar	vienlaidu,	bet	arī	
ar	rotācijas	metodi.	Tam	paredzēta	speciāla	A1		versija	(А1	
Rotation).

Rotācijas	 liešanas	 svarīga	 priekšrocība	 ir	 svara	 samazinā-
šana,	 jo	nepieciešams	tikai	noteikts	A1		daudzums	salīdzi-

nājumā	 ar	 vienlaidu	
liešanu.	 Rezultātā	
sanāk	daudz	vieglāks,	
bet	 arī	 daudz	 traus-
lāks	 objekts.	 Rotāci-
jas	 liešanā	 ielejat	 A1	
Rotation	 formā,	 pēc	
tam	 to	 groziet	 tā,	 lai	
noklātu	visas	iekšējās	
formas	sienas.	

Groziet	 objektu,	 kamēr	 A1	 sāks	 sacietēt.	 Sacietēšanu	 var	
pārbaudīt,	A1	sajaukšanas	traukā.	А1	Rotation	sacietēšanas	
laiks	ir	apmēram	30	-	40	minūtes.	Grozīšanu	var	veikt	manu-
āli	vai	ar	rotora	iekārtu.	Pēc	nepieciešamības	varat	liet	arī	2.	
vai	pat	3.	kārtu	A1,	ar	rotācijas	liešanas	metodi.	

Rotācijas liešanas mašīna

Phing Thing - Gert-Jan Vlaming
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Ota

Izsmidzināšanas pistole

LāpstiņaVeltnītis

A1	 ir	viegli	 izsmidzināms.	Ar	 izsmidzināšanas	palīdzību	var	uzklāt	plānu	
A1	kārtu.	Šī	metode	piemērota	darbam	silikona	veidnēs,	kā	arī	objektu	
apstrādei,	kuras	izgatavotas,	piemēram,	no	putupolistirola	(EPS).	

Izmidzināšanas	 pistoles	 minimālais	 sprauslas	 izmērs	 ir	 1,5	 mm.	 Labu	
rezultātu	jūs	iegūsiet	ar	2,5	vai	3	mm.	Var	izmantot	pat	3,5	mm.	Iesakām	
A1	izkāst	pirms	izsmidzināšanas,	lai	likvidētu	kunkuļus.	

Izmantojot	piltuves	pistoli	uzgaļa	izmērs	var	būt	lielāks.	Atkarīgs	no	nepie-
ciešamās	apstrādes	virsmas	kvalitātes.	Lielākoties	piltuves	pistoļu	uzgaļu	
izmēri	 ir	 4-6	mm	 izmērā.	 Lielākiem	apjomiem	 iespējams	 izmantot	 lielu	
izsmidzināšanas	iekārtu	un	izmantot	arī	smalcināto	šķiedru.

Izsmidzināšana ar sasmalcinātām šķiedrām

Piltuves pistole

OTA, RULLIS VAI LĀPSTIŅA 
Ar	 otu	 vai	 rullīti	 A1	 var	 uzklāt	 plānā	 kārtā.	 Tie	 piemēroti	
pirmās	A1	kārtas	uzklāšanai,	vai	triaksiālās	šķiedras	laminē-
šanai.

Otu	vai	rullīti	var	nomazgāt	ar	ūdeni.
Lāpstiņa	piemērota	gludas	virsmas	iegūšanai,	A1	masu	iesa-
kām	sabiezēt	ar	biezinātāju	Thix	A	vai	ATP	pulveri.

IZSMIDZINĀŠANA

?.  A1 PIGMEN-TĒŠANA 
?.  A1 PIGMEN-TĒŠANA 
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8.  FORMAS

Svarīgi,	 lai	 starp	 formu	un	A1	nebūtu	
adhēzijas.	 	 Silikona	 gumijas	 formas	 ir	
ideāli	piemērotas	darbam	ar	A1,	tāpēc	
visbiežāk	iesakām	izmantot	tieši	siliko-
na	veidnes.	

Silikona	formai	ir	virkne	priekšrocību:
•  formas	 elastība,	 noderīga	 izņemot	
A1	objektus	no	formas;

•  A1	nesarūk,	bet	 tam	 ir	neliela	 izple-
šanās	A1	šķidrumam	reaģējot	ar	A1	
pulveri,	rezultātā	rodas	precīzs	(deta-
lizēts)	silikona	formas	nospiedums;

•  A1	 neatstāj	 ietekmi	 uz	 silikonu.	 Tas	
ļauj	izveidot	neskaitāmu	A1	atlējumu	
skaitu.	

Silikona	 forma	 var	 būt	mazāk	piemē-
rota	 objektiem	 ar	 augstu	 dimensiju	
preciziāti.	 Turklāt	 nekvalitatīvi	 silikoni,	

(bieži	lēti	silikoni)	ar	augstu	tauku	satu-
ru	var	izdalīt	taukainas	vielas,	kuras	var	
atstāt	nospiedumus		uz	A1.

Formas,	 kas	 izgatavotas	 no	 lokšņu	
materiāliem,	 saplākšna	 vai	 poliestera	
formas,	ir	piemērotas,	ja	tās	apstrādā-
tas	ar	atbilstošu	atdalošo	līdzekli.	Sacie-
tēšanas	laikā	A1	nedaudz	izplešas,	tas	
var	 izraisīt	 A1	 	 iestrēgšanu	 formā,	 ja	
veidnes	malas	nav	attaisāmas.	Formas,	
kas	 izgatavotas	 no	 ģipša	 vai	 citiem	
porainiem	 materiāliem	 nav	 ieteica-
mas,	ja	tām	nav	pilnībā	hermetizējošs	
pārklājums	 vai	 sistēma,	 kas	 novērš	

A1	 esošā	 mitruma	 iekļūšanu	 formā.	
Tas	ievērojami	paaugstina	saķeršanās	
risku	 starp	 formu	un	A1	objektu,	 kas	
var	ietekmēt	arī	A1		izturību.	

Izmantojot	atdalošus	 līdzekļus,	neliels	
tā	daudzums	var	palikt	uz	A1	objekta	
pēc	izņemšanas.	Bieži	šie	līdzekļi	bāzēti	
uz	eļļas/taukiem.	Tas	var	ietekmēt	tālā-
ku	 apdares	 pārklājumu	 adhēziju,	 kā	
piemēram	A1		pārklājuma,	lakas,	krāsu	
sistēmas,	vai	A1	kārtas	saķeri
.	
Tāpēc	mēs	iesakām	maksimāli	ierobe-
žot	atdalošo	 līdzekļu	 izmantošanu	vai	
strādāt	ar	formām,	kuras	gatavotas	no	
materiāliem,	kas	nesķeras	ar	A1.

Silikona gumija CNC

Saplāksnis Ar stikla šķiedru laminēts poliesters Pārklāts EPS/Polistirols

А1 lieliski piemērots darbam veidnēs, lejot materiālu formās, iespējams iegūt precīzu 
oriģināla kopiju. Var izmantot formas, kas izgatavotas no dažādiem materiāliem, tādiem kā: 
silikons, betona formēšanas saplāksnis, poliuretāns, poliesters, utt. 
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9.  LAMINĒŠANA FORMĀ 

Uzsākot	 lami-
nēšanu,	 sāku-
mā	 uzklājam	
pirmo	kārtu	A1,	
kas,	 pēc	 nepie-
c i e š am ī b a s ,	
sabiezināta	 ar	
biezinātāju	 Thix	
А,	 vai	 pievieno-

tu	pigmentu,	smiltis,	metāla	pulveri	un	/vai	citus	materiālus	
vēlamā	ārējā	izskata	sasniegšanai.	Pirms	uzsākt	laminēšanu,	
svarīgi	 ļaut	pirmajai	kārtai	 izžūt	 (maksimums	1	stundu),	 lai	
novērstu		triaksiālās	šķiedras	iekļūšanu	pirmajā	kārtā.	Triak-
siālo	šķiedru	vislabāk	uzklāt,	kad	A1	virskārta	apžuvusi,	bet	
tomēr	vēl	nedaudz	mitra.	Šis	brīdis	ir	uzreiz	pēc	A1		noteik-
tā	žūšanas	laika	beigām,	tas	arī	atkarīgs	no	apkārtējās	vides	
temperatūras,	mitruma	un	A1	piedevu	izmantošanas.	Šādā	
veidā,	veidojas	laba	adhēzija	starp	kārtām.	

Sagrieziet	A1	triaksiālo	šķiedru	vajadzīgajā	izmērā	un	paga-
tavojiet	jaunu	A1	daudzumu.	Uzklājiet	nesabiezinātu	A1	uz	
pirmās	A1	kārtas	un	tad	turpiniet	laminēt	A1	triaksiālo	šķied-
ru.	Veiciet	ieklāšanu	ar	otu	no	iekšpuses	uz	ārpusi,	lai	novēr-
stu	rievu	veidošanos.	Turpinot	laminēšanu,	starp	nākama-
jām	kārtām	vairs	nav	nepieciešams	gaidīt.

Ja	 iepriekš	 uzklātā	 A1	 kārta	 sāk	 sacietēt,	 atkārtoti	 jāuzklāj	
plāna	kārta	A1.	Kad	A1	samitrināts	var	turpināt	 laminēt	ar	
triaksiālo	šķiedru,	lai	viscaur	būtu	optimāla	saķere	starp	A1	
un	triaksiālo	šķiedru.

Izņemšana	no	formas	lielākoties	iespējama	pēc	1	stundas.	
Trausliem	objektiem	šis	laiks	var	būt	lielāks.

Mēs	 iesakām	 uzklāt	 vismaz	 2	 triaksiālās	 šķiedras	 kārtas.	
Sākot	no	4	triaksiālās	šķiedras	kārtām	un	vairāk,	tas	iegūst	
ievērojumu	noturību	pret	ārējās	vides	iedarbību	vai	agresīvu	
izmantošanu.	Nostiprināšanai	vai	 lielākai	objekta	aizsardzī-
bai	var	izmantot	6-8	vai	vairāk	triaksiālās	šķiedras	kārtas.	

Temperatūra un mitrums
Temperatūra	un	mitrums	ietekmē	A1	izstrādes	un	sacietē-
šanas	laiku.	Lielākiem	objektiem	var	izmantot	A1		sacietēša-
nas	palēninātāju,	lai	būtu	vairāk	laika	mierīgam	darbam	ar	
A1	objektu.	Ja	apstrādes	temperatūra	nav	pārāk	augsta,	bet	
gaisa	mitrums	nav	pārāk	zems,	tā	ir	laba	darba	vide.

A1	sacietēšanas	palēninātāja	izmantošana	augšējās	kārtas	
uzklāšanai	 (gēla	 kārta)	 un,	 īpaši,	 darbam	 formās,	 ieteica-
ma	darbam	karstā	 laikā	(virs	25°C	-	30°C)	apvienojumā	ar	
zemu	mitrumu.	Karstā	un	sausā	laikā	uz	virsmas	ātri	veido-
jas	sausa	kārta	pat	pirms	sacietēšanas	procesa	sākumam.	
Liekas,	 ka	 sacietēšanas	 process	 jau	 sākas,	 bet	 pamatne	
aizvien	mīksta.	Tādējādi	veidojas	augsts	plaisu	veidošanās	
risks	 augšējā	 kārtā	 un	 slikta	 sacietēšana.	 Kas	 var	 veicināt	
vājāku	saķeri	arī	ar	citām	A1	kārtām.	Ja	iespējams,	centieties	
izvairīties	no	darba	apstākļos	virs	25°C.	Kā	alternatīva	ātrā-
ka	darba	paveikšanai	var	būt	A1	sacietēšanas	paātrinātāja	
pievienošana,	kas	saīsinās	A1	sacietēšanas	laiku.	

Formas izmantošana apvienojumā ar А1 triaksiālo 
šķiedru dod iespēju izgatavot stiprus un vieglus 
objektus no A1.

Gaiši traipi / krāsu atšķirības pēc izņemšanas no formas
Ūdens	iztvaikošanas	rezultātā	izstrādājumā	var	rasties	gaiši	traipi,	krāsu	atšķirības	vai	“ūdens	zīmes”.	
Lai	mazinātu	šādu	traipu	veidošanos	risku,	izstrādājums	pēc	iespējas	ātrāk	jāizņem	no	formas.	
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EPS salīmēšana ar A1  
2	daļas	EPS	var	salīmēt	izmantojot	A1.	
Šajā	 gadījumā	 A1	 darbojas	 kā	 līme.	
Sasmērējiet	 ar	 A1	 divus	 EPS	 gabalus	
un	salieciet	tos	kopā.	Apmēram	pēc	60	
minūtēm	daļas	savinojušās	savā	starpā.	

EPS pārklāts ar A1  
Jūs	variet	viegli	uzklāt	A1	uz	EPS,	izman-
tojot	 otu,	 izsmidzināšanas	 pistoli	 vai	
rullīti.	Dažreiz	nepieciešams	sabiezināt	

A1	ar	biezinātāju	Thix	A	vai	ATP	pulve-
ri.	A1	virsējās	kārtas	izturība	ir	atkarīga	
no	A1	kārtas	biezuma	un	EPS	blīvuma.	
Izturīgas	 augšējās	 kārtas	 izveidošanai	
mēs	iesakām	izmantot	vienu	vai	vairā-
kas	triaksiālās	šķiedras	kārtas.

EPS pārklāts ar A1, nostiprināts 
ar А1 triaksiālo šķiedru
Pārklājiet	EPS	ar	A1	 izmantojot	otiņu.	
Nostipriniet	triaksiālo	šķiedru	vēl	mitrā	
A1	 slānī.	 Triaksiālā	 šķiedra	 nodrošina	
A1	izturību.	Iesakām	apstrādāt	objekta	
ar	vismaz	2	triaksiālas	šķiedras	kārtām.	
Sākot	ar	šķiedras	ceturto	kārtu,	objekts	
būs	pasargāts	pret	agresīvu	lietošanu.
 
Ņemot	vērā	A1	apstrādes	laiku,	pirms	
triaksiālās	 šķiedras	 izmantošanas,	
iesakām	sākumā	to	izgriezt	vajadzīgajā	
izmērā.

Strādājot	EPS	formās,	pirmā	kārta	būs	
iekšējā	un	nebūs	 redzama	vēlāk.	 Ļoti	

svarīgi,	 lai	 triaksiālā	 šķiedra	 pilnībā	
piesūcinātos	 ar	 A1	 katrā	 kārtā,	 pirms	
uzklāt	 nākamo	 triaksiālās	 šķiedras	
kārtu.	 Tas	 saistīts	 ar	 to,	 ka	 sauss	 uz	
sausa	 veicina	 gaisa	 spraugu	 veidoša-
nos	un	radīs	trauslas	vietas.	

Ņemot vērā A1 apstrādes laiku, pirms triaksiālās šķiedras 
izmantošanas, iesakām sākumā to izgriezt vajadzīgajā izmērā.

10.  OBJEKTA LAMINĒŠANA

А1 labi savienojas ar EPS (putupolistirols), tāpēc ir bieži izmantojama 
kombinācija. Objekti, piemēram, izgatavoti no modelēšanas putām, var 
tikt pārklāti ar A1 . 
Objekta gludai apdarei var uzklāt A1 kārtu, kas sajaukta ar biezinātāju 
Thix A vai ATP pulveri. Kad A1 tikko sacietējis, virsmu var viegli apstrādāt 
ar mitru sūkli. Pēc pilnīgas sacietēšanas, objektu var noslīpēt. 

PUR/PIR (POLIURETĀNS/POLIIZOCIANURĀTS)
Kaut	gan	A1	ļoti	labi	saķeras	ar	PUR/PIR,	mēs	iesakām	izvairīties	no	šo	putu	materiālu	izmantošanas.	EPS	izpilda	to	
pašu	funkciju	ar	mazākiem	riskiem	salīdzinājumā	ar	PUR/PIR.	PUR/PIR	ir	vieglāk	formēt	ar	rokām,	bet	tā,	ir	vienīgā	
priekšrocība	salīdzinājumā	ar	EPS.	Mazāk	risku,	labāka	ūdensizturība	un	cena	–	EPS	ir	labākais	risinājums.	Siltuma	
izplešanās	ir	līdzīga	kā	EPS,	bet	formas	stabilitāte	un	iespējamā	izplešanās	mitruma	dēļ,	var	būt	problēma	ar	PUR/
PIR.	Tas	saistīts	ar	šo	materiālu	ražošanu.	Turklāt	uzputota	PUR	izmantošana	produkta	aizpildīšanai,	kas	izgatavots	
no	A1	arī	nav	ieteicama.	Ķīmiskās	vielas	PUR	iekšpusē,	var	negatīvi	ietekmēt	A1,	bet,	neparedzēta	putu	izplešanās	pie	
augsta,	spiediena	var	izraisīt	saplaisāšanu.	Pat	izmantojot	3	vai	4	triaksiālās	šķiedras	kārtas.	

Studio Maky

Kim De Ruysscher
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Materiāla daudzuma piemēri (mm/m2)

uz mm/m2
Augšējais slānis Augšējais slānis Lamināts Lamināts

Thix Smilts Standarta Smilts

A1 Šķidrums 600 400 600 475

A1 Pulveris 1200 800 1200 950

Smiltis 0,2 - 2 mm 800 475

Thix A 36 - - -

Kopā 1,836 kg 2,000 kg 1,800 kg 1,900 kg

Sazāģēšana pēc formas
A1	apstrādes	laiks	ir	apmēram	20-25	minūtes,	pēc	tam	
materiāls	ir	izžuvis,	bet	joprojām	trausls.	Padoms	parei-
zai	 A1	 sazāģēšanai	 un/vai	 urbšanai	 -	 apmēram	 pēc	
nedēļas,	kad	A1,	būs	gandrīz	pilnībā	sacietējis.	Iespējama	
sazāģēšana/urbšana	pēc	1	dienas,	bet	esiet	uzmanīgi,	jo	

A1	objekts	nav	pilnībā	sacietējis.	Jūs	varat	izmantot	tam	
jebkuru	griešanas	darbagaldu.	Protams,	ir	svarīga	darba-
galda	 kvalitāte	 un	 zāģētāja	 meistarība.	 Bieži	 vien	 labu	
rezultātu	dod	A1	apstrāde	ar	ūdens	griešanas	iekārtām.	

Jurriaan van Hall - Karel Goudsbloem
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11.  ATBALSTA FORMAS

     Baltas Angelos

A1 labi piemērots ļoti izturīgu un vieglu atbalsta formu izgatavošanai, laminējot A1 kombinācijā ar 
A1 triaksiālo šķiedru.
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4

Uzmanīgi	pievienojiet	A1	pulveri	pie	A1	šķidruma.	
Maisiet	ar	maisītāju	 līdz	masa	kļuvusi	viendabīga	
(±	1	min).	

Uz	silikona	formas	uzklājiet	A1	ar	otiņu.

5

Uzklājiet	triaksiālo	šķiedru	uz	mitra	A1.	Turpiniet	līdz	
visa	 silikona	 forma	 ir	 nosegta	 ar	 A1	 un	 triaksiālās	
šķiedras	kārtu.

6

Sagrieziet	 triaksiālo	 šķiedru	dažādos	 izmēros,	 lai	
pietiktu	4	kārtām.

21

Nofiksējiet	 silikona	 veidni,	 pirms	 sāciet	 veidot	
pirmo	atbalsta	veidnes	pusi.

Ja	nepieciešams,	A1	atbalsta	formā	var	urbt	cauru-
mus,	lai	pievienotu	skrūves	un	uzgriežņus.

13

Piespiediet	 A1	 triaksiālo	 šķiedru.	 Šķiedras	 labi	
piekļausies.

9

…	un	uzklājiet	otro	kārtu	ar	A1	triaksiālo	šķiedru,	
kamēr	A1	ir	mitrs.

8

Ja	 nepieciešams	A1	 atbalsta	 formas	 apstrādi	 var	
pabeigt	ar	atbilstošiem	instrumentiem.

12

Šo	kārtu	atkal	pārklājiet	ar	A1.	Turpiniet	 līdz	būs	
uzklātas	4	kārtas	ar	A1	triaksiālo	šķiedru.

10

Vēlreiz	uzklājiet	kārtu	ar	A1...

7

Ļaujiet	A1	atbalsta	formai	žūt	aptuveni	60	minū-
tes.

A1	atbalsta	forma	ir	gatava	lietošanai.

14

priekšpuse aizmugure

11

Kā pagatavot  
atbalsta formu

A1 atbalsta forma 
ar sasmalcinātu 

šķiedru

Noskenē QR kodu un skaties video

Sagatavojiet	A1	šķidrumu	un	A1	pulveri	(1:2)	pēc	
svara.

3
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12.  GLUDA A1 VIRSMAS APSTRĀDE

Ir	3	galvenie	paņēmieni	A1	gludas	virs-
mas	apstrādei:

A1 biezinātājs Thix A
Pievienojiet	 Thix	 A	 pie	 A1,	 lai	 sabiezi-
nātu	A1	 pastas	 konsistencē.	Uzklājiet	
sabiezināto	 pastu	 ar	 špakteļlāpstas	
palīdzību.	Šo	kārtu	varēsiet	apstrādāt	1	
stundas	laikā	ar	viegli	mitra	sūkļa	palī-
dzību,	iegūsiet	gludu	virsmu.	Pēc	izžū-
šanas	 varat	 apstrādāt	 to	 ar	 ūdensiz-
turīgiem	slīpēsanas	sūkļiem	vai	ūdens	
smilšpapīriem.	

А1 ATP Pulveris
ATP	 Pulveris	 ir	 apjoma	 biezinātājs.	
Tas	 ļauj	 sabiezēt	 A1	 līdz	 špakteles	
biezumam.	 ATP	 Pulveri	 var	 pievie-
not	 tik	 daudz,	 līdz	 sasniegts	 vēlamais	
biezums.	 Tomēr	 liela	 daudzuma	 ATP	
Pulvera	 pievienošana	 ietekmēs	 gala	
produkta	 izturību.	 ATP	 Pulveri	 var	
izmantot	 tikai	 tad,	 ja	 gala	 objekts	 tik	
izvietots	iekštelpās.	
Sabiezinātu	 A1	 ērti	 uzklāt	 ar	 špakte-
les	 lāpstiņu.	 Stundas	 laikā	 jūs	 varat	

apstrādāt	A1	ar	mitru	sūkli,	 lai	 iegūtu	
vēl	gludāku	rezultātu.	Lai	virsmu	pada-
rītu	 vēl	 gludāku,	 pēc	 izžūšanas	 jūs	
varat	 izmantot	 ūdensizturīgus	 sūkļus	
vai	ūdens	smilšpapīru.	

C-veil
Stikla	šķiedra	C-veil	ir	kā	plāns	flīss,	kuru	
galvenokārt	izmanto	kā	(gludu)	nobei-
guma	kārtu.	Uzklājiet	C-veil	 uz	mitras	
nobeiguma	A1	kārtas.	Ja	A1,	nobeigu-
ma	kārta,	ir	sausa,	sākumā	pārklājiet	to	
ar	plānu	A1		kārtu.	C-veil	ļoti	viegli	plīst,	

sīkie	 gabaliņi	 viegli	 piespiežas,	 tāpēc	
jūs	varat	iegūt	gludu	virsmu	bez	redza-
mām	šuvēm.	Pēc	vēlēšanās	var	uzklāt	
2	C-veil	 kārtas.	Tāpat	kā	A1	Triaksiālo	
šķiedru,	arī	C-veil	nevar	slīpēt.

3

Samaisiet	A1	šķidrumu,	kuram	pievienots	Thix	A	
ar	A1	pulveri.

Rezultātā	iegūta	gluda	virsma.

6

1

A1	varēsiet	uzklāt	ar	otiņu,	rullīti	vai	lāpstiņu.

4 5

2

Pievienojiet	2	%	Thix	A	 (no	kopējā	A1	svara)	pie	
A1	šķidruma.	Izmantojot	Thix	A,	A1	iegūs	biezāku	
tekstūru.

Gluda apdare ar Thix A, izmantojot otu, rulli, lāpstiņu, sūkli, smilšpapīru vai slīpēšanas mašīnu

1

Veidojot	objektam	gludu	apdari.	Sākumā	jānosver	
1	daļa	A1	šķidrums	un	2	daļas	A1	pulveris.

1

2

3

4
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8

Vai	arī	izmantojiet	smilšpapīru	ar	roku	vai	slīpēša-
nas	mašīnu.

7

Vai	 (pēc	 ±20	 minūtēm)	 variet	 izmantot	 mitru	
švammi	vai	ūdenizturīgu	slīpēšanas	sūkli.

Noklājiet	virsmu	ar	plānu	kārtu	A1.

3

Noplēsiet	C-veil	gabalu	(lietojiet	cimdus).

2

Gluda virsma ar stikla šķiedru C-veil

Gluda virsma ar ATP pulveri

9

Rezultātā	vēl	gludāka	virsma.

2

Veidojot	objektam	gludu	apdari.	Sākumā	jānosver	
1	daļa	A1	šķidrums	un	2	daļas	A1	pulveris,	maisiet	
līdz	masa	kļūst	viendabīga.

1

3

Vēl	gludākam	rezultātam	variet	uzklāt	otru	kārtu	
ar	C-veil.

6

Rezultātā	 ir	 gluda	 virsma.	 Vēl	 gludākam	 rezultā-
tam	(pēc	±	20min.)	izmantojiet	kādu	no	slīpēšanas	
tehnikām.

3
Veidojot	objektam	gludu	apdari.	Sākumā	jānosver	
1	daļa	A1	šķidrums	un	2	daļas	A1	pulveris,	maisiet	
līdz	masa	kļūst	viendabīga.

1

4

Pievienojiet	 ATP	 pulveri	 tik	 daudz	 cik	 nepiecie-
šams,	līdz	masa	ir	viendabīga	un	bieza	kā	pasta.

2

Pārklājiet	C-veil	kārtu	ar	A1,	ar	roku	vai	otiņas	palī-
dzību.

5
Piespiediet	C-veil	gabaliņus	mitrajai	virsmai,	noklā-
jiet	ar	tiem	visu	virsmu.

4
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Ivars Drulle – dzelzs pulveris

13.  METĀLA PULVERI

Metāla efektiem pie A1 var pievienot dažādus metāla 
pulverus. Pie A1 pēc svara var pievienot 2/3 metāla 
pulverus, piemēram, bronzas, dzelzs un vara pulverus. 

Piemēram: var	pievienot	līdz	0,8	kg	metāla	pulvera	uz	1,2	
kg	A1.	Protams,	var	pievienot	arī	mazāk.	

Pēc	sacietēšanas	A1,	kas	papildināts	ar	metāla	pulveri,	var	
apstrādāt	dažādās	tehnikās,	lai	iegūtu	vēlamo	rezultātu:

•  А1	viegli	noslīpēt,	lai	metāla	daļiņas	izceltos,	un	šīs	metāla	
daļiņas	varētu	apstrādāt	ar	oksidētājiem.

•  A1	var	patinēt	karstā	vai	aukstā	tehnikā,	izmantojot	mazas	
jaudas	degli,	jo	uzkarsēt	nepieciešams	tikai	metāla	daļiņas.

•  Iespējamas	 karstās	 oksidācijas	 patinas	 -	 vara	 sulfāts	 un	
dzelzs	 nitrāts.	 Iespējamas	 aukstās	 oksidācijas	 patinas	 -	
sērs,	amonjaks	un	etiķis.	

•  Vēl	iespējams	pigmentēt	A1,	lai	nokrāsa	būtu	vēlamā	krāsu	
gammā.	 Piemēram,	 ar	 sēra	 patinas	 palīdzību	 (tumšai	
bronzai),	A1	var	pigmentēt	ar	melnu	pigmentu.	

Pastāv	dažādas	iespējas	patinēšanā	un	krāsu	noformēšanā.	
Izmantojot	metāla	pulveri,	gala	rezultāts	atšķirsies,	tas	sais-
tīts	ar	oksidāciju.	Tas	atkarīgs	no	izvēlētās	patinas	(karstas	vai	
aukstas),	metāla	daļiņu	izvietojuma	A1	un	nokrāsas,	ar	kuru	
A1	tiek	pigmentēts.	Pati	oksidācija	ir	nevadāms	process,	un	
tas	piešķirs	katram	objektam	savu	unikālo	ārējo	izskatu.	
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StanHill – dzelzs pulveris un pigments

Conny Paap –  
bronzas un dzelzs pulveri

Marja Venhuizen - dzelzs pulveris un pigmentsEmiel Abé – bronzas pulveris

Bronzas un dzelzs pulveri Nadia Gonegaï – bronzas pulveris

Padomi:
•  kad	ar	metāla	pulveriem	sasniegts	vēlamais	rezultāts,	var	izmantot	A1	pārklājumus	A1		Sealer		Matt	vai	A1		Sealer	
Satin,	lai	apturētu	laika	apstākļu	izraisītos	oksidācijas	procesus;

•  dzelzs	pulvera	oksidācija	var	tikt	apturēta	izmantojot	ūdeni,	kam	pievienota	soda;
•  strādājot	ar	silikona	formu,	varat	veicināt	oksidācijas	procesu,	pagarinot	izņemšanas	laiku	uz	vairākām	stundām	vai	
dienām.



А1 piemērots, lai veidotu mozaīku imitācijas.

14.  A1 MOZAĪKA 

Izgatavojiet	dažādu	krāsu	A1	loksnes.	

Pievienojiet	A1	gabaliņus	pie	sajauktā	A1	un	rūpīgi	samaisiet.

Pēc	sacietēšanas	sasmalciniet	tās	dažādu	izmēru	gabaliņos.	

Pēc	izņemšanas	no	formas	noslīpējiet.Ielejiet	masu	formā	un	ļaujiet	
A1	sacietēt.

28   |   www.activecomposite.com
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15.  TEHNISKIE DATI 

Maksimālā temperatūra
А1	maksimālā	temperatūra	sacietēša-
nas	 laikā	 ir	 apmēram	40°C-50°C.	 Pat	
liela	 apjoma	 darbiem	 šī	 temperatūra	
būs	tajā	pašā	diapazonā.	

Nav apstiprināts izmantošanai 
pārtikas rūpniecībā 
Nav	 akceptējošs	 sertifikāts	 A1	 izman-
tošanai	pārtikas	rūpniecībā.	

Izplešanās 
Sacietēšanas	 laikā	 A1	 izpletīsies	 no	
0,1%	līdz	0,6%.	Šīs	izplešanās	vislielākā	
priekšrocība	ir	tā,	ka	A1		veidos	ideālu	
izmantotās	 formas	 kopiju,	 kopējot	
katru	smalkāko	detaļu.	Šī	 iemesla	dēļ	
A1	atlējums	būs	kā	oriģināls.	

Izmantojot	formas	no	poliestera,	metā-
la	 vai	 cita	 stingra	 materiāla,	 ņemiet	
vērā,	lai	A1	objektu	varētu	atdalīt.	

A1	objektiem,	kam	jābūt	ļoti	precīziem	
pēc	 izmēriem,	 izmantojiet	 silikona	
formas	ar	augstāku	cietību,	vai	formas	
no	cieta	materiāla.	

Vaska sistēma
Mēs	iesakām	izmantot	augstas	tempe-
ratūras	 vaska	 sistēmu	 kā	 atdalītāju	
formām,	jo	esam	novērojuši,	ka	tie	dod	
vislabākos	rezultātus.	Silikona	formām	
parasti	nav	vajadzīgs	atdalošs	līdzeklis.	

Tehniskie dati

Sajaukšanas 
attiecība (1:2)

1 daļa A1 Šķidruma 
2 daļas A1 Pulvera

Krāsa krēmīgi balta (*1)

Blīvums (slapjš) 1.75 kg / dm3

Blīvums (sauss) 1.66 kg / dm3

Apstrādes laiks 20 - 25 minūtes

Izņemšana no 
formas apm. 1 stunda

Cietība 85º Shore D

Izplešanās 
sacietēšanas laikā 0.1 - 0.6% (*2)

1)	Katrā	ražošanas	partijā	krāsa	var	nedaudz	atšķirties.
2)	Lai	samazinātu	izplešanos,	ir	pieejama	piedeva.

Necaurspīdīgs 
А1	ir	krēma	-	baltā	krāsā	pēc	sacietēšanas	un	nav	caurspīdīgs.	

Anne Veer
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UGUNSIZTURĪBA
A1 piemīt labas ugunsizturības īpašības, to var 
izmantot projektiem ar augstām prasībām pret 
ugunsizturību. Mēs testējām A1 saskaņā ar EN 13501-
1 un ASTM E84-15b.  
 
Eiropas klasifikācija
Reakcijas	klasifikācija	uz	uguni	saskaņā	ar	EN	13501-1:2002.	
A1	(Acrylic	One)		LP01	un	A1	Triaksiālā	šķiedra:

 B-s1,d0

Uguns	uzvedības	reakcija	klasificējas	kā:	B
Dūmu	veidošanās	klasifikācija:	s1
Kvēlojošo	pilienu/daļiņu	veidošanās	klasifikācija:	d0

Reakcijas	klasifikācija	uz	ugunsizturību	saskaņā	ar	EN	13501-
1:	 2007	+	A1:	 2009.	A1	LP01	un	A1	A1	Triaksiālā	 šķiedra	 
+ smiltis (25% no A1 svara):

A2 - s1,d0

Ugunsizturības pakāpe ASV
Materiāla	 virsmas	 degšanas	 raksturojumu	 novērtējums,	 kas	
apzīmēts	kā	A1,	saskaņā	ar	ASTM	E84-15b,	ar	standarta	būvma-
teriālu	virsmas	degšanas	raksturojošu	testēšanas	metodi.
 
Flame Spread Index (FSI)  : 20
Smoke Development Index (SDI) : 15

UV
UV	starojums	ievērojami	ietekmē	materiālu	ilgmūžību.	20+	
gadus	 esošs	 A1	 projekts	 Dienvidāfrikā	 parāda,	 ka	 A1	 (ar	
pārklājumu)	iztur	ultravioleta	starojuma	iedarbību.

Kad	uz	A1	objektu	bez	pārklājuma	vairāku	mēnešu	garumā	
iedarbojas	 intensīvs	 UV	 starojums,	 ļoti	 plāna	 augšējā	 A1	
objekta	kārta	tiek	pakļauta	erozijai.	Pārsvarā	tas	būs	pama-
nāms	pēc	objekta	krāsas	izmaiņām.	Pēc	sākotnējās	UV	radī-
tās	erozijas,	tālāk	gadu	gaitā	tā	turpināsies	ļoti	lēnu.

Smilts	pievienošana	A1	objektam	(1	daļa	šķidruma,	2	daļas	
pulvera	 un	 2	 daļas	 kvarca	 smiltis)	 joprojām	 ietekmēs	 ļoti	
plānas	virskārtas	sākotnējo	eroziju.	Taču	pēc	šī	perioda,	A1	
objektam	pievienotās	smiltis	apturēs	UV	veicinātās	erozijas	
turpmāko	procesu.	

Labākai	 aizsardzībai	 iesakām	 uzklāt	 vairākas	 kārtas	 A1	
pārklājumu	(PLUS)	uz	A1	objekta,	tas	aizsargās	objektu	no	
UV	ietekmes.	UV	starojums	iedarbosies	uz	pārklājumu	nevis	
uz	A1,	mēs	 iesakām	atjaunot	aizsargkārtu	katrus	3	gadus,	
ja	izmanto	A1	pārklājumu,	vai	katrus	6	gadus,	ja	izmanto	A1	
pārklājumu	PLUS.	Var	izmantot	arī	citas	elpojošas	pārklāju-
ma	sistēmas	(piemēram,	KEIM	Soldalan),	vai	arī	jānodrošina,	
ka	А1	objekts	var	izdalīt	mitrumu	no	aizmugures	(ventilēja-
mo	fasāžu	apdares	sistēmas).	

16.  А1 ĀRĒJĀ VIDĒ 

Fasāde 
«Neimegena»
Fasādes	 paneļi	 izvie-
toti	 tuvu	 zemes	 līme-
nim.	Tas	 ir	 iespējams,	
jo	 A1	 paneļi	 ļoti	 ātri	
izvadīs	 iespējamo	
lietus	 ūdeni.	 Turklāt,	
šie	 paneļi	 ir	 pārklāti	
ar	A1	pārklājumu,	kas	
aizsargā	A1	fasādi.	

Jautājums: Mēs	vēlētos	izmantot	A1	akvaparkā,	kur	
A1	elementi	bieži	tiks	pakļauti	ūdens	iedarbībai.	

Ja	A1	objekts	konstruēts	 tā,	 lai	ūdens	šļaksti	 varētu	
viegli	notecēt	un	A1	ir	ar	labu	pārklājumu,	ekspluatā-
cijā	nebūs	problēmas.	Vietās,	kur	ūdens	var	uzkrāties,	
mēs	neiesakām	izmantot	A1.	

Testa kritēriji

Klasifikācija Liesmas izplatīšanās indekss Dūmu veidošanās koeficients

A 0	-	25 0	-	450

B 26	-	75 0	-	450

C 76	-	200 0	-	450

Klase Testa kritēriju 
izpildes rādītāju 
apraksts

Ugunsgrēka scenārijs  
un radītais karstums

Produktu piemēri

A1 Nereaģē	uz	uguns	
iedarbību

Pilnībā	
attīstīta	
uguns	
telpā

Vismaz	60	
kW/m2

Dabīgasi	akmens,	betons,	ķieģeļi,	keramika,	
stikls,	tērauds	un	daudzi	matālu	produkti

A2 Pakļauts	uguns	
iedarbībai,	nelielā	
daudzumā	izdala	
dūmus

- - Līdzīgi	A1	klasē	uzskaitītiem	produktiem,	
kas	satur	nelielas	daļiņas	organisko	
savienojumu.

B Nerada	vispārējas	
uzliesmošanas	
situācijas

Atsevišķs	
degošs	
objekts	
telpā

40	kW/m2 
ierobežotā	
platībā

Ģipša	plāksnes	ar	dažādām	(plānām)	
virsmas	apdarēm.	Ugunsdroši	koka	
izstrādājumi.

C Var	radīt	vispārē-
jas	uzliesmošanas	
situāciju

- - Fenola	putas,	ģipša	plāksnes	ar	dažādām	
virsmas	apdarēm	(biezākām	nekā	B	klasē).

D Var	radīt	vispārē-
jas	uzliesmošanas	
situāciju	un	aktīvi	
iesaistās	degša-
nas	procesā

- - Koka	izstrādājumi	ar	biezumu	≥	apm.	10	
mm	un	blīvumu	≥	apm.	400	kg/m3

(atkarībā	no	gala	pielietojuma)

E Var	radīt	vispārē-
jas	uzliesmošanas	
situāciju

Nelielas	
liesmas	

Liesmu	
augstums	
20mm

Zema	blīvuma	kokšķiedru	plātnes,	plastma-
su	saturoši	izolācijas	materiāli.

F Nav	veiktspējas	
prasību

- - Produkti	nav	testēti
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16.  А1 ĀRĒJĀ VIDĒ 

ŪDENS
 

Līdzīgi	 citiem	 materiāliem,	 A1	 uzsūks	 mitrumu/ūdeni	 pie	
mitruma	 virs	 90%.	 Kā	 var	 redzēt	 1.grafikā,	 pēc	 vairākām	
nedēļām,	 ļoti	augstā	mitruma	 līmenī,	 tiks	sasniegts	maksi-
mālais	līmenis	no	10	līdz	11%.	Ja	pie	A1	pievienotas	smiltis	
(1	daļa	šķidruma,	2	daļas	pulvera	un	2	daļas	kvarca	smiltis),	
ūdens	uzsūkšana	būs	ievērojami	zemāka.	

Novietojot	A1	objektu	vidē	ar	daudz	zemāku	mitruma	līmeni	
(zem	70%),	tas	ātri	atbrīvos	uzkrāto	mitrumu,	kā	tas	redzams	
2.grafikā.	 Lai	 sasniegtu	mitruma	 līmeni	 kāds	 bija	 sākumā,	
šādā	vidē,	būs	nepieciešamas	tikai	dažas	dienas.

A1	objekta	pakļaušana	 ļoti	 lielam	mitrumam,	bez	 izteiktas	
iedarbības	iespējama	vairāku	mēnešu	garumā.	A1	pārklāju-
ma	vai	citas	pārklājuma	sistēmas	izmantošana	palielinās	šo	
periodu,	jo	pārklājums	darbojas	kā	aizsargs	starp	mitrumu	
un	A1	objektu.	

Attēls 1 Attēls 2

Trusītis Bath Bunny
Šis	 A1	 objekts	 trusīša	 veidā	 ar	
kodolu	 no	 polistirola	 peld	 Roter-
damas	ūdeņos	jau	vairākus	gadus.	
A1	 kārta,	 kas	 uzklāta	 uz	 polistiro-
la,	 atrodas	 virs	 ūdens	 ir	 ļoti	 labā	
stāvoklī,	izņemot	to	A1	kārtas	daļu,	
kas	 pilnībā	 iegremdēta	 ūdenī,	 tā	
izšķīda.	 A1	 kārta,	 kas	 atrodas	 tieši	
uz	ūdens	 līnijas,	 ir	 labā	stāvoklī,	 lai	
gan	tā	uzsūc	ūdeni	nelabvēlīgos	laika	apstākļos,	taču	tai	 ir	
iespēja	atbrīvot	šo	ūdeni	gaisa	iedarbībā.	

Testējām	arī	A1	objektus,	kas	pilnībā	iegremdēti	zem	ūdens,	
un	 pārbaudījām	 augšējās	 kārtas	 kvalitāti	 ar	 Šoru	 mērīju-
mu	ierīci	 (1.	un	2.attēls).	Pēc	šo	izmēģinājumu	rezultātiem	
secinām,	ka	A1	objektu	var	pilnībā	iegremdēt	zem	ūdens	2	
mēnešus	un	nezaudēt	A1	virsējās	kārtas	kvalitāti.	Bet	pēc	šī	
perioda,	augšējā	kārta	pavājinās	un	A1	lēnām	šķīst	ūdenī.	

Totēma stabs
Šis	totēma	stabs,	kurš	izvietots	
baseinā,	 augšpusē	 izgatavots	
no	A1	ar	kodolu	no	putuplas-
ta.	Zemākā	daļa	(50	cm)	izga-
tavota	no	poliestera.	

A1

GRP

Jautājums: Vai	mēs	varam	izmantot	A1,	lai	izbūvētu	dīķi	
zivju	 audzēšanai?	 Mēs	 neiesakām	 izmantot	 A1	 šādam	
mērķim,	jo	A1		nevar	pastāvīgi	atrasties	zem	ūdens	ilgstošu	
laiku,	jo	tas	ir	ūdens	caurlaidīgs.	

Jautājums: Mēs	vēlētos	izmantot	A1,	lai	izgatavotu	ziep-
ju	turētāju.	Esiet	uzmanīgi,	 jo	ziepes	var	reaģēt	ar	A1	un	
iespējams,	ka	ziepjainais	ūdens,	kas	paliek	starp	ziepēm	un	
ziepju	turētāju	ietekmēs	A1.	

Mitruma līdzsvara saturs dažādos relatīvajos gaisa
mitruma līmeņos

20ºC 20% RH 0,06%

20ºC 65% RH 0,50%

20ºC 85% RH 1,20%

20ºC 95% RH 11,00%

1.grafiks: 90%-95% mitrums istabas temperatūrā

  
 

 
 
 
WATER permeability 
 
Graph 1 
90% to 95% humidity at room temperature 
  

 
number of weeks 

 
Similar to many other materials A1 will attract moist/water at a humidity rate above 90%. As 
can been seen in graph 1 it will take several weeks at very high humidity level to reach the 
maximum levels of 10 to 11% water absorption. If we add sand to the A1 (1 part A1 resin, 2 
parts A1 powder and 2 parts Quartz Sand) the water absorption is significant lower.   
 
Equilibrium moisture content at different RH 
 200C / 20% RH    0,06% 
 200C / 65% RH    0,50% 
 200C / 85% RH    1,20% 
 200C / 95% RH  11,00% 
  
 
An A1 object will releases its water when placed in an environment with a lower humidity 
(below 70%) at a higher speed as can be seen in graph 2. It only takes a few days to reach 
the levels at starting point. So exposure of an A1 object at very high humidity is possible for a 
longer period. The use of an A1sealer or coating system will extent this period.    
 
We have also tested an A1 object fully submerge under water with the use of Shore 
measurement (picture 1 and 2). Although A1 will in the end dissolve in water hen fully 
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submerged, we concluded from this test than an A1 object can be submerged under water for 
a period of 3 months without weaken the top layer. 
 
Picture Bath Bunny 
This A1 object with an EPS core is floating in the Rotterdam waters for years. The layer of A1 
at the top of the object is in good conditions. The layer of A1 which is completely submerged 
under water has disappeared as it is dissolved in the water. The layer of A1 which is close to 
the waterline is still fine as it will absorb water in rough conditions but has the opportunity to 
release it water at better conditions. 
 
Picture Totem pole 
This Totem pole placed in a swimming pool is at the top made of A1 with a Foam core. The 
lower part (50 cm) is made of Polyester.  
 
Picture Façade Nijmegen 
The façade panels are place quite close to ground level.  
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17.  ARMATŪRA UN KONSTRUKCIJA

A1	 	projektiem	var	būt	svarīgi	nodro-
šināt	 objektu	 ar	 armējošu	 konstruk-
ciju.	 Tas	 atkarīgs	 no	 objekta	 lieluma,	
izmantošanas	un	pielietojuma.	Objek-
tu	 ir	 iespējams	 pastiprināt	 ar	 dažā-
diem	materiāliem,	ieskaitot	EPS,	koku,	
nerūsējošu	 tēraudu	 un	 alumīniju.	 Šo	
materiālu	izmantošana	vienmēr	rūpīgi	
jāpārdomā.	Mēs	 neiesakām	 laminētu	
koksni	 objektiem,	 kas	 paredzēti	 lieto-
šanai	ārpus	telpām.	Tas	attiecas	arī	uz	
izmantošanu	mitrās	telpās.	Alumīnijam	
ir	daudz	priekšrocību	salīdzinājumā	ar	
koku,	 tāpēc	 tas	 ir	daudz	piemērotāks	
šādiem	risinājumiem.

Armatūras	 materiālu	 iestrādei	 var	
izmantot	 laminēšanu	 ar	 A1	 un	 A1		
triaksiālo	šķiedru.	Ir	iespējams	salīmēt	
arī	 materiālus	 ar	 līmējošiem	 produk-
tiem.	 Ievērojiet	 ražotāja	 instrukcijas.	
Labāko	līmju	sastāvos	ir	MS	polimērie	
hermētiķi.

Vienmēr	jāņem	vērā	siltuma	un	laikaps-
tākļu	 ietekme.	 Svarīgi	 ņemt	 vērā	 arī	
iedarbību,	 kas	 var	 mainīties	 atkarībā	
no	 atrašanās	 vietas,	 piemēram,	 vēja	
slodzes.	
Izsmeļošas	vairāku	A1	projektu	celtnie-
cības	metodes	sk.	mūsu	pārskatā:	A1	
konstrukciju	rokasgrāmata.

Konstrukcija paneļa iekšpusē Mahler – Nīderlandē

V&D ēka Kalverstraat – Nīderlandē

Konstrukcija pārvada paneļa iekšpusē – Nīderlandē

Panelis Protea ēkā – Dienvidāfrikā

Sīkāku	informāciju	par	vairāku	A1	
projektu	 būvniecības	 metodēm	
skatīt	mūsu	informatīvajā	bukletā:	 
Design Guide A1 structures
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А1	ir	ūdens	bāzes	materiāls,	un	arī	pēc	sacietēšanas	neliels	
mitruma	daudzums	atradīsies	A1	objektā.	Turklāt	A1		mitrā	
vidē	absorbē	mitrumu	(ierobežotā	daudzumā),	kas	var	nonākt	
saskarē	ar	koku	vai	dzelzi.	Koka	vai	dzelzs	reakcija	uz	mitrumu	
(izplešanās)	var	radīt	krāsu	atšķirības	vai	plaisas	uz	A1.	

A1	 bieži	 izmanto	 kā	 pārklājuma	 materiālu	 dažāda	 veida	
materiāliem,	 ieskaitot	 EPS,	 apmetumu,	 marli,	 putām	 un	
daudziem	citiem	materiāliem.	Visbiežāk	tas	ir	lieliski	piemē-
rots,	ņemot	vērā	vairākus	faktorus.	Īpaši	izmantojot	A1	virs	
materiāliem,	 kas	 paši	 par	 sevi	 ir	 ļoti	 jutīgi	 pret	 mitrumu,	
piemēram,	ģipša,	 ir	 iespējama	burbuļu	veidošanās,	mitru-
ma	 traipu	 rašanās	 vai	 citas	 problēmas.	 Īpaša	 uzmanība	
piemērotībai	 jāievēro	 lietošanai	 ārpus	 telpām.	 Izmantojot	
triaksiālo	šķiedru,	samazina	plaisu	rašanās	risks.	Ieteicams	
izmantot	vismaz	vienu	kārtu,	kur	tas	ir	iespējams.	Materiālu	

siltuma	izplešanās	atšķirību	rezultātā,	var	veidoties	plaisas,	
taču	triaksiālā	šķiedra	piešķir	elastību	A1	un	samazina	plaisu	
veidošanos,	īpaši,	ja	A1	kārta	ir	ļoti	plāna.

Labākās	 alternatīvas	 ir	 EPS,	 cinkots	 dzelzs,	 nerūsējošs	
tērauds	 un	 alumīnijs,	 kas	 nereaģēs	 vai	 reaģēs	 mazāk	 uz	
iespējamo	mitrumu.	Tomēr	mēs	iesakām	ņemt	vērā	izpleša-
nās	svārstības,	izmainoties	dažādu	materiālu	temperatūrai.	

A1 piemīt laba adhēzija ar tādiem materiāliem kā 
koks un dzelzs, un tāpēc tā ir ideāla kombinācija. 
Koksnes un dzelzs galvenais trūkums ir tas, ka abi 
materiāli reaģē uz mitrumu. Koks uzsūks mitrumu 
un izpletīsies, savukārt dzelzs, oksidējas kontaktā ar 
mitrumu. 

Materiāli
Termiskās izplešanās 

koeficients
(in 10-6 / ºC)

Laminēts A1     5

Stikls (logu plākšņu stikls)     8

Betons   12

Tērauds   12

Alumīnijs   23

Poliestera lamināts (stiklašķiedras)   24

PVC   80

HDPE 200
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18.  A1 PĀRKLĀJUMI 

A1 pārklājums un A1 pārklājums PLUS ir ūdens bāzes pārklājuma sistēmas A1 objektu 
aizsardzībai pret laikapstākļu ietekmi - mitrumu un UV starojumu. 

Visi	objekti	zem	klajas	debess	pakļauti	
laikapstākļu	 iedarbībām,	 kas	 erozijas	
veidā	iedarbojas	uz	A1		objektiem.	A1	
pārklājumam	(PLUS)	piemīt	aizsargājo-
šas	īpašības	pret	mitrumu	un	ultravio-
leto	starojumu.

Pēc	 izvēles	 pieejams	 A1	 pārklājums	
(PLUS)	 ar	 matētu	 vai	 spīdīgu	 efektu.	
Labāka	 matēta	 rezultāta	 iegūšanai	
mēs	rekomendējam	sākumā	uz	objek-
ta	uzklāt	satīna	A1	pārklājuma	 (PLUS)	
kārtu,	pēc	tam	matētu	A1	pārklājuma	
(PLUS)	kārtu.

Priekšrocības: viena	 komponen-
ta	 produkts	 uz	ūdens	bāzes,	 nesatur	
šķīdinātājus,	 ātri	 žūstošs,	 viegli	 uzklā-
jams,	 laba	 noturība	 pret	 ultravioleto	
starojumu,	teicama	adhēzija,	aizsardzī-
ba	 pret	 netīrumu	 absorbciju	 un	 laba	
aizsardzība	pret	mitrumu.	

Dati: 
•  Minimālā apstrādes temperatūra: 
10°C

•  Vidējais patēriņš:	8-10	m2	uz	litru
•  Uzglabāšanas laiks:	 1	 gads	 slēgtā	
iepakojumā.

•  Uzglabāšana:	 nepakļaut	 sasalšanai	
un	tiešiem	saules	stariem.	

A1 pārklājuma (PLUS) uzklāšana
1.		Virsma,	 kuru	 nepieciešams	 pārklāt,	
nedrīkst	saturēt	vasku,	eļļas,	netīru-
mus	vai	putekļus.

2.		Uzklājiet	ar	otu,	rullīti	vai	izsmidziniet.
3.		Ja	 pārklājumu	 uzklāj	 ar	 otu,	 mēs	
iesakām	pirms	 lietošanas	pievienot	
30%	 ūdens.	 Izsmidzinot	 mēs	 iesa-
kām	pievienot	30	-	50%	ūdens.

4.		Pēc	 pārklājuma	 uzklāšanas	 virsmu	
nepieciešams	 noslaucīt	 ar	 sausu	

audumu,	 kamēr	 virsma	 vēl	 viegli	
mitra.	 Ja	 izmanto	 izsmidzināšanu,	
tad	tas	nav	nepieciešams.

5.		Katras	kārtas	žūšanas	laiks	ir	no	15	
līdz	45	minūtēm,	tas	atkarīgs	arī	no	
gaisa	temperatūras	un	mitruma.

6.		Lai	 uzlabtu	 aizsargājošās	 īpašības,	
pārklājumu	 var	 uzklāt	 no	 1	 līdz	
maksimums	3	kārtām.

Pārklājums	 ir	 gaisa	 caurlaidīgs.	 Papil-
dus	 mitrumam,	 kas	 saglabājies	 pēc	
izgatavošanas,	A1	uzsūc	ūdeni	ierobe-
žotā	daudzumā,	 ja	tiek	ievietots	mitrā	

vidē,	 un	 šis	 ūdens	 no	 jauna	 izgaro	
(daudzreiz	ātrāk)	sausā	vidē.	Ar	elpojo-
šā	A1	pārklājuma	palīdzību,	A1	objekts	
var	viegli	atbrīvoties	no	atlikušā	un/vai	
uzkrātā	mitruma.	Tāpēc	nav	ieteicams	
uzklāt	pārāk	biezu	pārklājuma	kārtu,	jo	
tas	var	noslēgt	A1	objektu.	

A1	pārklājuma	 (PLUS)	patēriņš,	uzklā-
jot	 ar	 otu,	 1	 kg	 uz	 8-10	m2.	 Patēriņš	
izsmidzinot	A1	pārklājumu	(PLUS),	1	kg	
uz	10-12	m2.

A1 pārklājums PLUS Matēts

A1 pārklājums Matēts

A1 pārklājums PLUS Satīna/Spīdīgs

A1 pārklājums Satīna



Patinēšana ar A1  pārklājuma (PLUS) palīdzību
A1	var	arī	patinēt,	pievienot	pigmentu	A1	pārklājumā	(PLUS).	Strā-
dājot	ar	otu,	audumu	vai	šļirci,	jūs	varat	panākt	dažādus	efektus.	Var	
izmantot	arī	dažādas	krāsu	kombinācijas.	

Mēs	 iesakām	 noslēgumā	 izmantot	 A1	 pārklājuma	 (PLUS)	 bez	
pigmentiem,	izvēloties	spīdīgo	vai	matēto	pārklājumu.

Ekspluatācijas termiņš
Mēs	iesakām	atjaunot	A1	pārklājumu	ik	
pēc	3	gadiem,	bet	A1	pārklājumu	PLUS	
ik	pēc	6	gadiem.	Turklāt	mēs	iesakām	
katru	 gadu	 veikt	 A1	 objektu	 apseko-
šanu,	 lai	 konstatētu	 vai	 nav	 bojāts	
pārklājuma	 slānis,	 lai	 to	 varētu	 neka-
vējoties	atjaunot.	Šī	 ir	arī	 laba	 iespēja	
pārbaudes	 laikā	 notīrīt	 A1	 objektu,	 ja	
tas	nepieciešams.	

Ūdensizturības īpašības
Jautājums:	A1	objekti	novietoti	zālē.	Tie	visi	tika	apstrādāti	vismaz	ar	2	
pārklājuma	kārtām.	Šodien	es	apgriezu	garāku	un	īsāku	objektu.	Apak-
šas	kļuvušās	brūnas!	A1	pārklājums	padara	tos	par	ūdensnecaurlaidī-
giem,	pareizi?

Atbilde:	 A1	pārklājums	nav	ūdensnecaurlaidīgs,	 bet	 elpojošs.	 Brūnā	
krāsa,	iespējams,	izraisa	augsnes	mitrums.	Parasti	ir	pietiekoši	ar	divām	
A1	pārklājuma	kārtām,	bet,	mitrumam	ilgstoši	iedarbojoties,	kas	notika	
šajā	gadījumā,	pastāv	krāsas	maiņas	risks.	
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19.  PĀRKLĀJUMI (IZMANTOŠANAI ĀRPUS TELPĀM)

Izvietojot objektus ārpus telpām, jūs varat izvēlēties tiem vairākas pārklājuma sistēmas. 
Visizplatītākās sistēmas: A1 pārklājums, 2K PU, Keim vai citas ārsienu krāsas.

A1 pārklājums (PLUS)
A1	 	 pārklājums	 (PLUS)	 ir	 visizplatītākais	 vienkomponenta	
pārklājums	A1	produktu	aizsardzībai	ārpus	telpām.	Vienkār-
ši	uzklāt	vienā	vai	vairākās	kārtās.	 Jo	vairāk	A1	pārklājuma	
(PLUS)	jūs	uzklāsiet,	jo	veidosies	izteiktāks	spīdums.	To	var	
izmantot	 arī	 par	 pamatu	 dekoratīvai	 patinai,	 lai	 piešķirtu	
produktiem	dabīgo	izskatu.	Pārklājuma	priekšrocības:	vien-
komponenta,	nesatur	šķīdinātājus,	viegli	klājas,	labi	aizsargā	
pret	ultravioleto	starojumu,	aizsargā	pret	netīrumiem,	ātri	
izžūst,	piemīt	laba	adhēzija	un	laba	aizsardzība	pret	mitru-
mu.	

Mūsu	lietotāji	izmanto	arī	citus	pārklājumus	un	hermētiķus	
A1	objektu	estētisko	 (vizuālo	un	 tehnisko)	 īpašību	uzlabo-
šanai	un	aizsardzībai.	Zemāk	jūs	atradīsiet	vairāku	pārklāju-
mu/hermētiķu	sarakstu,	kuri	 labi	saistās	ar	A1.	Informācija	
balstīta	uz	 iepriekš	 īstenotiem	projektiem	un	uzrādītajiem	
rezultātiem	pēc	testiem	mākslīgas	atmosfēras/UV	kamerās.	
Atkarībā	no	klimata	dažādās	pasaules	vietās,	dažādu	pārklā-
juma	sistēmu	kalpošanas	laiks	var	atšķirties.	

Ārsienu krāsas
Krāsas	ārsienām	piedāvā	dažādi	 ražotāji	un	 tām	 ir	dažādi	
sastāvi.	 Keim	 Soldalit	 -	 silikāta	 krāsa	 āra	 darbiem,	 silikāta	
saistvielas	bāzes	(silīcija	dioksīda	un	šķidrā	stikla	kombinā-
cija)	 organiskām,	 minerālām	 un	 jauktām	 virsmām.	 Krāsa	
Keim	Soldalit	ir	ūdens	atgrūdoša,	ūdens	tvaiku	caurlaidīga,	
gaismu	necaurlaidīga,	noturīga	pret	ultravioleto	starojumu,	
ārkārtīgi	stabila	pret	atmosfēras	radīto	ietekmi.

Poliuretāna pārklājums 2K
Poliuretāna	pārklājumu	2K	piedāvā	dažādi	ražotāji	ar	dažā-
diem	sastāviem.	Baril	269	Poluran	Clear	Coat	75	-	augstas	
kvalitātes	pārklājums	ar	teicamu	adhēziju	ar	A1	kompozīta	
produktiem.	Šis	 caurspīdīgais	pārklājums	viegli	 klājas,	 tam	
piemīt	augsta	nodiluma	un	ķīmiskā	izturība,	augsta	mehā-
niskā	 un	 triecienizturība.	 Laba	 elastība	 un	 izturība	 pret	
atmosfēras	iedarbībām	-	aiztur	ultravioletā	starojuma	iedar-
bību.	Ņemiet	vērā,	ka	pārklājums	2K	NAV	mitruma	caurlai-
dīgs,	kas	var	novest	pie	ūdens	uzkrāšanās,	ja	A1	pārklājums	
arī	nosegts	aizmugurē	un	nav	pilnībā	sacietējis.

Akrila krāsa, eļļas krāsa un laka
Izmantošanai	 iekštelpās	A1	objektu	 var	nokrāsot	 ar	 akrila	
krāsu,	eļļas	krāsu	vai	laku	pie	nosacījuma,	ka	krāsas	saķere	
iepriekš	pārbaudīta.

Izvēloties	krāsas	un	 lakas	 (matētu	vai	glancētu),	mēs	 iesa-
kām	ievērot	šādus	nosacījumus:
•  izvietot	objektu	iekštelpās,
•  pirms	 krāsošanas	 ļaut	 objektam	 kārtīgi	 izžūt	 un	 pilnībā	
sacietēt;

•  krāsot	apmēram	pēc	nedēļas	(izžūšanas	laiks	pēc	krāsas	
ražotāja	rekomendācijas);	

•  pēc	tam	uzklāt	laku	(izžūšanas	laiks	pēc	ražotāja	rekomen-
dācijas),

•  tad	pārklājums	nebūs	vajadzīgs.

Izmantošanai	ārpus	telpām	šāda	krāsu	pārklājuma	sistēma	
var	sabojāt	A1	gaisa	caurlaidību	un	var	 izraisīt	pārklājuma	
slāņu	lobīšanos,	saplaisāšanu.	

Fasādes paneļi – Doetinchem, Nīderlandē – Baril pārklājums Kramer Kunstwerken – Anti-grafiti pārklājums Kool – Ahoy Rotterdam – 2K epoksīda pārklājums
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Ārējais izskats
Fasāde	sniedz	priekšstatu	par	ēkas	funkcijām,	kas	atspogu-
ļojas	tās	izskatā.	Ar	A1	palīdzību	var	iegūt	gandrīz	bezgalīgu	
krāsu	un	nokrāsu	daudzumu,	pievienojot	dabīgus	pildījuma	
materiālus.	Ar	(silikona)	formu	palīdzību	var	atveidot	gandrīz	
visas	struktūras.	

Formas brīvība
Tā	 kā	 pēc	 A1	 šķidruma	 sajaukšanas	 ar	 A1	 pulveri,	 A1	 ir	
šķidrs,	var	veidot	praktiski	 jebkuru	formu.	Tas	rada	plašas	
ideju	 realizēšanas	 iespējas	 dizaineriem,	 kuri	 savā	 dizainā	
meklē	unikālas	formas.	

Viegls svars
Izmantojot	A1	triaksiālo	šķiedru,	var	veidot	vieglus	paneļus/
objektus,	apmēram	6	mm	biezumā	un	ar	svaru	apmēram	
12	kg/m2.	Tas	dod	A1	paneļiem	priekšrocību	tur,	kur	citu	
materiālu	 elementi	 ir	 par	 smagu.	 Tas	 arī	 atvieglo	 paneļu	
uzstādīšanu.	

Teicamas ugunsizturības īpašības
А1	piemīt	teicamas	ugunsizturīgas	īpašības	un	to	var	izman-
tot	projektiem	ar	augstām	prasībām	pret	ugunsizturību.	

Ugunsdrošības	klasifikācija	saskaņā	ar	EN	13501-1:2002.	A1	
(Acrylic	One)	LP01	un	A1	Triaksiālā	šķiedra:	В-s1, d0

Ugunsdrošības	klasifikācija	saskaņā	ar	EN	13501-1:	2007	+	
A1:	2009.	A1	LP	01	un	A1	A1	Triaksiālā	šķiedra	+	smiltis	(25%	
no	A1	svara):	A2-s1, d0

Materiāla,	kas	identificēts	kā	A1,	virsmas	degšanas	īpašību	
novērtēšana	saskaņā	ar	ASTM	E84-15b,	būvmateriālu	virs-
mas	degšanas	īpašību	standarta	metodi.	

Liesmas izplatīšanās indekss (FSI): 20
Dūmu veidošanās koeficients (SDI): 15

Apstrāde 
А1	 ir	 ūdens	 bāzes	 un	 nesatur	 kaitīgas	 vielas.	 Turklāt	 nav	
nepieciešamas	 investīcijas	dārgās	 iekārtās.	Tas	nozīmē,	ka	
A1	var	izmantot	praktiski	jebkādos	ražošanas	vides	apstāk-
ļos	pie	nosacījuma,	ka	ir	pienācīgs	siltuma	un	mitruma	līdz-
svars.	

20.  A1 FASĀDES 

А1 ir virkne svarīgu priekšrocību, vieglu fasāžu paneļu 
ražošanai. 



www.activecomposite.com   |   39

Renovācijas 
Pateicoties	 iepriekš	 minētajām	 priekšrocībām,	 A1	 labi	
piemērots	 ēku	 renovācijai,	 kur,	 bez	 to	 pašu	 būvmateriālu	
izmantošanas,	nepieciešams	saglabāt	sākotnējo	izskatu.

Dabīgā akmens un ķieģeļa aizvietotājs 
Dabīgais	 akmens	un	 ķieģelis	 ir	 tradicionāli	materiāli	 neso-
šām	sienām	un	kolonnām.	A1	var	kalpot	kā	 laba	alternatī-
va	šiem	materiāliem.	Dabīgais	akmens	 ir	 ļoti	vērtīgs,	un	tā	
izturība	būtiski	variējas.	Ķieģeļa	kā	nesošā	materiāla	nozīme	
krasi	samazinājusies	pēdējās	desmitgadēs.	Ar	dobās	sienas	
ieviešanu,	masīvas	ķieģeļa	ārsienas	var	aizstāt	ar	plāniem	A1	
sienas	paneļiem	ar	ķieģeļu	izskatu.	

Betona aizvietotājs 
Dekoratīvie	elementi	bieži	izgatavoti	betona	izskatā.	Pievie-
nojot	pie	A1	pigmentus	un	pildvielas,	var	sasniegt	dažādu	
betona	nokrāsu	variācijas,	un	iegūt	paneļus	ar	milzīgu	svara	
ekonomiju.	

Koka aizvietotājs
Koks	ir	plaši	izmantots	fasāžu	un	apdares	materiāls.	Pane-
ļiem,	kas	izgatavoti	no	A1	ir	ne	tikai	koka	ārējais	izskats,	bet	
tie	atbilst	visaugstākajām	ugunsdrošības	prasībām.	

Metāla aizvietotājs
Pie	A1	pievieno	dažādus	metāla	pulverus,	tie	ļauj	iegūt	dažā-
das	metāla	nokrāsas,	tādas	kā	bronza,	dzelzs	un	cinks.	A1	
fasādēm	šos	metāla	pulverus	pievienojam	tikai	augšējā	kārtā,	
lai	iegūtu	vēlamo	ārējo	izskatu	ar	nelielu	metāla	daudzumu.	
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21.  UZSĀKOT DARBU 

A1 lielais sākuma komplekts
ir	veids	kā	iepazīties	ar	A1.	Šis	komplekts	sastāv	no	A1	un	vispopulārākajām	
piedevām	un	pildvielām,	ar	kuru	palīdzību	var	plaši	izpētīt	A1	iespējas.	

Komplektā ietilpst:
•  2,5	 kg	 -	 A1	 ūdens	 bāzes	
akrila	sveķi	

• 5	kg	-	A1	pulveris	
•  3	m2	-	A1	triaksiālā	šķiedra		
•  1	m²	-	C-veil	stikla	šķiedras	
mats

•  0,25	 kg	 -	 A1	 cietēšanas	
palēninātājs

•  0,25	kg	–	A1	biezinātājs	Thix	A	
• 0,25	kg	–	A1	pārklājums	
• 0,25	kg	-	dzelzs	pulveris
• 0,25	kg	–	A1	melnais	pigments 
• 1	kg	-	A1	ATP	pulveris
• 35	mm	–	maisītāja	uzgalis
• 1	kg	-	smilts	pildviela

Meistarklases 
Meistarklases	“Iepazīšanās	ar	A1”	laikā	jūs	iepazīsieties	ar	šī	
īpašā	produkta	iespējām.	3	stundu	garās	meistarklases	laikā	
mēs	demonstrēsim	laminēšanu	un	liešanu	ar	A1.	
 

Tēmas:
•	A1	sajaukšanu
•	dažādas	A1	piedevas
•	А1	armēšanas	materiālus
•	A1	un	pildvielu	izmantošanu
•	A1	uz	EPS	(polistirola)
•	darbs	ar	silikona	formām

Meistarklases	 laikā	būs	 iespēja	uzdot	 interesējošos	 jautāju-
mus,	un	praktiski	uzsākt	darbu	ar	A1.	Pēc	tam	visi	dalībnieki	
saņem	A1	bāzes	vai	A1	lielo	starta	komplektu	(kuru	norāda	
pasūtījuma	laikā),	lai	būtu	iespēja	turpināt	praktizēt	patstāvīgi.	

Interneta veikals
Lai	iepazītos	ar	pilnu	A1	sortimentu,	skatieties	mūsu	starp-
tautiskajā	interneta	veikalā:	shop.acrylicone.nl

Tīmekļa vietnē:
www.activecomposite.com	 informācija	 par	 dažādiem	
projektiem	daudzviet	 pasaulē	 un	 darbu	 ar	 A1.	 Šeit	 variet	
atrast	arī	mūsu	izplatītājus.

Facebook un Instagram
Iespēja	aplūkot	jaunākos	A1	projektus:
Facebook: www.facebook.com/AcrylicOne
Instagram:	@acrylic_one

Jautājumi 
Mūsu	A1		speciālistu	komanda	ir	jūsu	rīcībā,	ja	jums	radīsies	
papildus	jautājumi.	Sūtiet	savus	jautājumus	uz	info@acryli-
cone.com.	Vēlaties	sazināties	ar	mums	personīgi?	Piezva-
niet	pa	tālruni	+31 187 663006	darba	laikā.	



Kalverstraat - Amsterdama - Nedcam
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Informācija	šajā	rokasgrāmatā	ir	uzskatāma	par	pareizu.	

Lietotājam	ir	jāpārliecinās	par	produkta	piemērotību	

izvēlētajam	mērķim.	Šaubu	gadījumā,	lietotājam	ir	jāveic	

testi,	lai	pārliecinātos	par	produkta	piemērotību 

	attiecīgajam	pielietojumam.

Europa/NL Acrylic One
PMS oranje 151
PMS blauw 282

Nijverheidsweg 15A | 3251 LP Stellendam | The Netherlands

T: +31-187-663006 | M: +31-6-51612714

E-mail: info@activecomposite.com | W: www.activecomposite.com

Malpils 4, Sigulda, Latvia, LV-2150

M: +371 27650508

E: info@innovative-composites.lv | W: www.innovative-composites.lv 


