TEKNISKT DATABLAD (TDS730/17)

AC730
FLEXVÄTSKOR
PRODUKTBESKRIVNING
Jesmonite® AC730 Flexvätskor levereras som en alternativ polymer för användning tillsammans med AC730
Bas. Flexvätskor är utvecklade för att fungera på en rad olika sätt. De fungerar som ett härdningsmembran
för att säkerställa att cementkomponenten i AC730 bas hydratiserar fullständig och således når full
hållfasthet och hållbarhet. De ger även en viss grad av extra formbarhet tack vare flexibiliteten och den
högre vattenbeständigheten hos det rena akrylharts som används. Andra fördelar är minskad porositet och
ökad frostbeständighet.

SPECIFIKATIONER
Blandning
Våtdensitet
Torrdensitet

4:1 (Bas till vätskor)
1950 kg/m3
1850 kg/m3

ANDRA EGENSKAPER
Vattenuppsugningsförmåga/p
orositet
Frys-/upptiningsresistens
Brandbeständighet
Dimensionell stabilitet
Vittring/hållbarhet
Tryckhållfasthet
Böjhållfasthet

BS EN 1170-6
DD CEN/TS 12390-9
B.S.476 Part 6&7
BS EN 1170-7
BS EN ISO 4982
BS EN 12390-3
BSEN 1170-5

2,26%
300 cykler (normalt max 56 cykler)
Klass ‘O’
Krympning = 0,83/Expansion = 1,28
1008 timmar
58Mpa (N/mm²)
LOP 8,9Mpa – MOR 23,6Mpa

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN
Glasfiberförstärkta dekorativa arkitektformar och mindre gjutningar. Glasfiberförstärkningar som t.ex. Jesmonite
quadaxial väv eller 13 mm glasfördelade fiber rekommenderas för lättviktiga, slagbeständiga paneler. Det kan
även användas för att skapa trädgårdsdekorationer och -statyer och det lämpar sig för vattenspel.

VIKTIGA EGENSKAPER
Förbättrad böjhållfasthet och stabilitet
Utmärkt nötningsbeständighet och slagseghet
Hög tryckhållfasthet och brottgräns
Snabbhärdande och hög tidig hållfasthetsökning
Förbättrad formbarhet/flexibilitet

FÖRPACKNING
Vätskor levereras i 1 kg, 5 kg och 25 kg behållare samt 1 000 kg FIBC-bulk.

FÖRVARING
Som grundregel ska vätskebehållare förvaras väl tillslutna för att undvika vattenavdunstning och
skinnbildning. De ska förvaras på en jämn temperatur mellan 5 – 25°C och användas inom sex månader.
Frysning ska undvikas. Baser ska hållas torra och förvaras vid 5 – 25°C.

Informationen och rekommendationerna ovan är baserade på vår erfarenhet och erbjuds enbart i rådgivande
syfte. Informationen och rekommendationerna tillhandahålls i god tro men utan garantiutfästelser eftersom
användarförhållanden och –metoder är utom vår kontroll. Det är slutanvändarens ansvar att avgöra materialens
lämplighet för det särskilda ändamålet.
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