ANVÄNDARGUIDE (UGJS/18)

AKRYLFÖRSEGLING
INLEDNING
Akrylförsegling är en ren akrylbeläggning för AC100. Det är hållbart, flexibelt och UV-beständigt. Formulan
har förbättrats för att göra materialet mattare till utseendet coh enklare att applicera med pensel eller sprej.
Beroende på rådande förhållanden kommer produkter som har förseglats med Akrylförsegling att behöva
ombeläggas med 6-10 års intervall. Det är dessutom kompatibelt med AC300, men det kommer inte att
kunna ge samma utvändiga skydd.
Projektspecifik rådgivning går att få genom att kontakta vår tekniska avdelning på +44 (0)1588 630302.

APPLICERING
Vi rekommenderar att två lager Akrylförsegling appliceras på lågporösa ytor som AC100, där det första lagret
spädes ut med 10-20% vatten. Att späda ut det första lagret kommer att bistå den kemiska bindningen mellan
Akrylförseglingen och materialets yta. Det andra laget ska appliceras först när det första lagret är klibbfritt. Låt
inte det första lagret torka helt innan det andra lagret appliceras. I princip är applicering av flera tunna lager att
föredra snarare än ett tjockt lager.
Akrylförsegling ska appliceras jämnt med en högkvalitetspensel eller med en ren högkvalitativ
tät skumgummiroller över ytan. Säkerställ att alla ytor är rena, torra och fria från fett eller olja.
Akrylförsegling kan även spädas ut med vatten och pigmenteras med Jesmonite Pastapigment för att skapa
färglaveringar som ger ytan en patinerad eller åldrad gjutning.

FLEXIGUARDFÖRSEGLING
INLEDNING
Flexiguardförsegling är en lösningsmedelsfri, smutsavstötande formel som utvecklats för att belägga porösa
substrat som Jesmonite AC730 och AC830. När det har applicerats kommer ett skyddande lager som är
tunnare än 100 nm tjockt att binda sig med de inre porerna i substratet för att skapa ett mjukt,
smutsavstötande ytlager som inte missfärgas.
Beläggningen är optiskt klar, UV-stabil, kemiskt trögt och extremt hållbart med både hydrofoba och oleofoba
egenskaper. Det kommer inte att flagna eller flaga och det förblir opåverkat av extrema temperaturer från 20°C till +350°C. Flexiguard erbjuder skydd mot efflorescens, inbäddad och ingrodd smuts, mögel- eller
svampväxt samt nötnings- och frostskador. Det skyddar även mot kemiska angrepp, däribland oxidkorrosion
från surt regnvatten, korrosion från salt och annnan klimatpåverkan i kustnära och marina miljöer.

APPLICERING
Vi rekommenderar att Flexiguardförsegling sprutappliceras som en sprutbeläggning på AC730, AC830
och AC930-ytor. Det är viktigt att säkerställa att alla ytor är rena, torra och fria från fett eller olja.

PENETRERANDE FÖRSEGLING
INLEDNING
Penetrerande försegling är utvecklat för användning med alla Jesmonites cementbaserade material. Dessa
utgörs av AC730, AC830, AC930 och Flexmetallytor. Materialet skapar ett osynligt skydd mot vatten och olja
och gör även materialet smutsavstötande mot flera vätskor och miljögifter. Vi rekommenderar att det används
när smutsavstötande egenskaper är prioriterande.
Applicering
Vi rekommenderar att två lager Penetrerande försegling appliceras på Jesmonites cementbaserade
materialytor. Det andra laget ska appliceras först när det första lagret är klibbfritt. Låt inte det första lagret
torka helt innan det andra lagret appliceras.
Penetrerande försegling ska appliceras med en högkvalitativ pensel över hela materialytan. Säkerställ
att alla ytor är rena, torra och fria från fett eller olja.

__________________________________________________________________________________________________
Notera 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.
Jesmonite® är ett registrerat varumärke.
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