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ACRYLIC ONE TUOTTEIDEN KÄYTTÖOHJEET 

 

Acrylic One tuotteet 

LP01 hartsi - LP07 hartsi - Triaxial lasikuitu ETXT160-3D - Retarder (hidastin) - 

Accelerator (kiihdytin) - Thixotrophe A - Thixotrophe B - ATP Powder - Diluent - Sealer 

Satin - Sealer Matt - Väripastat - Metallijauheet - Sekoittimet 

 

Materialshopista myös tarvikkeet ja apuaineet Acrylic One hartsien 
kanssa työskentelyyn 

 

Muottisilikonit - irrotusaineet - 

maalit - pensselit - telat - sakset - 

vaa’at - sekoitusastiat - suojahanskat 

- mallivahat - kalibroidut vahalevyt - 

mallilevyt  

 

Acrylic One LP01/LP07 hartsi 

• Sekoitussuhde: 2 osaa jauhetta, 1 osa hartsia (painon mukaan) 

• Väri: Kermanvalkoinen (väri saattaa vaihdella hieman tuotantoerittäin). Extra 
white(LP07) hartsi on väriltään valkoisempi( ks. viitteellinen kuva). Tuontantoerä on 
merkattu aina omalla värikoodilla. 

• Työskentelyaika: 20 min (saatavilla kiihdytin ja hidastin) 

• Kovettumisaika/irrotusaika n. 1 h (laajentuu kovettuessa < 0,1%) 

• Säilytys: Acrylic One tulee säilyttää kuivassa ja lämpimässä. Ei saa päästää jäätymään. 
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• Hävittäminen: Vesipohjaisena Acrylic One voidaan hävittää normaalin sekajätteen 
mukana. 

• Menekki: Viitteellisesti 1,75kg / m2 kun käytetään 1 mm kerros Acrylic One hartsia 

 

Käyttö: 

• Punnitse erillisiin astioihin oikea määrä kumpaakin komponenttia. 

• Aloita nesteosan sekoittaminen käyttäen Acrylic One sekoitinta. Sekoittimen tulee olla 
voimakkaasti ”rikkova”, jotta mahdolliset jauhepaakut saadaan rikki. Lisää jauhe 
jatkuvasti sekoittaen (maksimi sekoitusnopeus 750 rpm). Jatka sekoittamista kunnes 
seos on täysin tasaista ja sekoita vielä tämän jälkeen noin puoli minuuttia. Varmista 
ettei materiaalia ole tarttunut astian pohjaan tai laitoihin. 

• Kovettuminen: Todellinen kuivumisaika riippuu lämpötilasta, kosteudesta ja 
valmistetun osan koosta. Ylimääräisen kosteuden on haihduttava ennen kuin osa on 
täysin valmis.  

• Irrotus: Jos osa on laminoitu tai valettu muottiin se kannattaa irrottaa 
mahdollisimman aikaisin, heti kun osa on kovettunut niin paljon että se kestää 
irrotuksen. Lopulliset ominaisuudet saadaan aikaan vasta muotista oton jälkeen, kun 
kaikki pinnat pääsevät haihduttamaan kappaleesta kosteuden pois. 

• Osan tulee olla täysin kovettunut ennen pintakäsittelyä. 

• Puhdistus: Acrylic Onen käytön jälkeen kädet voidaan pestä vedellä ja saippualla. 
Puhdista välineet heti käytön jälkeen vedellä. Välineiden puhdistusta ei saa tehdä niin 
että massa joutuu viemäriverkkoon, sillä kovettuminen jatkuu veden alla. Hartsitahrat 
voidaan poistaa vedellä ja saippualla. Vaikeasti irtoavat tahrat voidaan poistaa 
miedolla liuottimella. 

 

LAMINOINTI 

1) Muottiin laminointi  

Gelcoatin levitys 

• Tarvittaessa värjää Acrylic One hartsi (nestemäinen komponentti) ensin 

• Sekoita Acrylic One hartsi ja jauhe yhteen tasaiseksi seokseksi. 
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• Lisää sen jälkeen Acrylic One Thix A:ta pisara kerrallaan kunnes toivottu viskositeetti 
saavutetaan. Tietyn määrän jälkeen (noin 6%) jälkeen seos ei enää paksuunnu lisää. 

• Levitä aine muotin pintaan, noin 1-2 mm paksuudelta.  

• Anna gelcoat-pinnan muuttua pastamaiseksi (noin 20 min) ennen seuraavia vaiheita. 

• Seuraava kerros on levitettävä tunnin sisällä gelcoatin kovettumisesta, jotta 
varmistetaan hyvä tartunta. 

   Laminointi lasikuidun kanssa 

• Lisää yksi kerros Acrylic One hartsia pensselillä gelcoatilla pinnoitettuun muottiin. 
Lisää yksi kerros Acrylic One lasikuitumattoa. Lisää hartsia pensselillä levittäen sen 
verran, että lasikuitu kastuu kokonaan. Tämän jälkeen voit jatkaa laminointia useilla 
kerroksilla lasikuitua halutun paksuuden saavuttamiseksi.  

• Jokainen kerros lasikuitua lisää paksuutta n. 1 mm.  

• Voit lisätä halutessasi rakenteeseen myös erilaisia ydinaineita ja täyteaineita, joilla 
saadaan rakenteeseen paksuutta ja jäykkyyttä ilman että paino kasvaa merkittävästi. 

 

3) Acrylic One pinnoituslaminointi 

• Erilaisista vaahdoista valmistetut kappaleet (esim.patsaat) voidaan pinnoittaa Acrylic 
One:lla ja lasikuidulla. Näin saadaan aikaan kestävä ja kevyt rakenne.  

• Pinnoituslaminoinnissa suositellaan käytettäväksi vähintään 2 kerrosta Acrylic One 
lasikuitua.  

• Tasaisemman pinnan aikaansaamiseksi voidaan viimeiseen hartsikerrokseen lisätä 
Thixotrophe B:tä tai ATP Powder:ia hartsin paksuntamiseksi. Kun pinta on lähes kuiva, 
voidaan pintaa tasoittaa käyttämällä kosteaa sientä. 

• Lopullisen kovettumisen jälkeen voidaan pinta vesihioa. 

• Lopuksi pinnoita Acrylic One gel coatia (Thix B:llä tai ATP Powderilla valmistettua) 
tasaisen pinnan aikaansaamiseksi.  

• Ulkotiloihin sijoitettavia objekteja varten käytä viimeiseksi Acrylic One sealeria. 
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VALAMINEN 

• Acrylic One hartsin kanssa suositellaan käytettäväksi joustavaa silikonimuottia, joka 
sallii pienen laajenemisen ja irrotus on helppoa. Acrylic One:a voi käyttää myös 
silikonimuotin tukimuotin valmistamiseen. Materialshopista löydät myös silikonit ja 
ohjeet muottien valmistukseen. Suosittelemme Zhermack silikoneja Acrylic Onen 
kanssa käytettäväksi. 

• Koviakin muotteja voi käyttää, mutta tällaisiin muotteihin tulisi lisätä soveltuvaa 
irrotusainetta. Suosittelemme kiinteitä muottivahoja. Gelcoatin käyttö valuissa ei ole 
pakollista. 

• Acrylic One hartsiin voidaan lisätä täyteaineita kun tehdään valuja. Täyteaineilla 
saadaan massan rakennetta ja menekkiä säädettyä. 

• Huomaa, että jotkut täyteaineet voivat vaikuttaa kovettumisaikaan ja 
säänkestävyyteen. Käytä tarvittaessa sealeria, hidastinta tai kiihdytintä. 

• Kaada Acrylic One hartsi muotin syvimpään osaan ja jatka kaatamista kunnes muotti 
on täynnä. Anna kovettua. 

• Riippuen kovettumisajasta ja osan muodosta, irrotus voidaan tehdä n. 40 minuutin 
päästä. 

 

Acrylic One triaxial lasikuitumatto 

• Acrylic One triaxial lasikuitua käytetään ohuiden ja kevyiden teknisten tai 
koristeellisten paneelien laminointiin, koristerakenteiden laminointiin, 
silikonimuottien tukirakenteiden valmistamiseen, EPS-vaahto-mallien lujittamiseen, 
ym. 

• Helppokäyttöinen, mukautuu hyvin kolmiulotteisiin muotoihin. 

• Laminointi ruiskuttamalla, telaamalla tai penslaamalla. 

• Neliöpaino 160g  

• Rullan leveys 1270 mm 

• Suositellaan käytettäväksi vähintään kaksi kerrosta. 

• Kerroslevyrakenteissa käytä lasikuitua kummallakin puolella ydinainetta. 

• Katso laminointiohjeet yllä 
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Acrylic One Retarder (Hidastin) 

• Hidastin käsittelyajan pidentämiseen 

• Lisätään Acrylic One nestemäiseen hartsiin ennen komponenttien yhdistämistä 

• Max. 5 osaa hidastinta 100 osaan hartsia painon mukaan (5:100) 

• Hidastimen vaikutus kovettumiseen yllä taulukossa (23°C lämmössä) 

 

Acrylic One Accelerator (Kiihdytin) 

• Kiihdytin käsittelyajan lyhentämiseen. Voidaan myös käyttää pigmenttien ja 
täyteaineiden aiheuttaman hidastumisen korjaamiseksi 

• Lisätään Acrylic One nestemäiseen hartsiin ennen komponenttien yhdistämistä 

• Max. 2 osaa kiihdytintä 100 osaan hartsia painon mukaan (2:100) 

 

Acrylic One Thixotrophe A 
• Lisäaine akryylihartsin paksuntamiseksi geelimäiseksi. Voidaan käyttää gelcoatin 

tekoon tai pystysuorien pintojen laminoinnissa valumisen estämiseksi. 

• Lisätään Acrylic One hartsiin komponenttien yhdistämisen ja sekoittamisen jälkeen. 

• Käytetään max 6%, jonka jälkeen ei enää paksuntavaa vaikutusta. 

• Thixotrophe A ei vaikuta säänkestävyyteen. 

Acrylic Composites b.v.  
Delta Industrieweg 9 
3251 LX   STELLENDAM 
The Netherlands 
 
T +31 (0)187-492611 
F +31 (0)187-493139 
E info@brandscomposiet.nl 
W www.brandscomposiet.nl 

Introduction To optimize application of Acrylic One in different products, control additives are available. 

Acrylic One Control Additives 

 Retarder Acrylic One retarder can be used to increase the pot life. When adding the retarder always place it 
in the liquid part, this makes it more easier to mix and offers a more precise control of the system.  
Maximum amount to add is 5% by weight . Set time at 23 C as below. 

Accelerator Acrylic One accelerator can be used to decrease the pot life and to increase productivity. Ac-
celerator can be added to the liquid part and should not exceed 2% by weight. Accelerator is 
also used to counteract the retardant effects of some pigments and fillers. For this reason set 
time is dependent on preceding. 

Thixotrope Acrilyc One thixotrope is an additive to thicken the product for making gelcoats and to prevent 
sagging on vertical surfaces. Add thixotrope to the mixed product until the desired consistency 
is achived. Be aware that there is a point where adding more will have no effect. (approximately 
6% by weight) 

Diluent Acrylic One diluent reduces the viscosity. This can be helpful for reaching difficult areas when 
casting or increasing filler loads. Diluent may have an effect on the set time and should not ex-
ceed 5% by weight. 

The Technical Datasheet  for  this or any ACRYLIC ONE product should be read prior to use and is available upon request from Acrylic 
Composites. B.v.  
IMPORTANT: The information contained in this bulletin is considered accurate. However, no warranty is expressed or implied regarding 
the accuracy of the data, the results to be obtained from the use thereof, or that any such use will not infringe upon a patent. User shall 
determine the suitability of the product for the intended application and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith.  

(retarder into liquid part) 
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Acrylic One Thixotrophe B 
• Lisäaine akryylihartsin paksuntamiseksi pastamaiseksi. Voidaan käyttää gelcoatina ja 

pastana rakenteiden täyttämiseen. 

• Lisätään Acrylic One hartsiin komponenttien yhteen sekoittamisen jälkeen 

• Käytetään max 6%, jonka jälkeen ei enää paksuntavaa vaikutusta. 

• Huom! Lopputuotteen vedenkesto alentuu Thix B:tä käytettäessä. Suositellaan 
pinnan kunnollista suojausta. 

 

ATP Powder 
• Lisäaine akryylihartsin paksuntamiseksi kittimäiseksi. Voidaan käyttää pinnan 

tasoittamiseen ja viimeistelyyn. Paksumpi kuin Thix B. 

• Huom! Alentunut vedenkesto.  

 

Acrylic One Diluent (Ohennin) 
• Ohennin alentamaan akryylihartsin viskositeettia. Monimutkaisten rakenteiden 

valmistukseen. Mahdollistaa myös useamman täyteaineen käytön.  

• Lisätään korkeintaan 5% kokonaispainosta  

• Ohennin voi vaikuttaa kovettumisaikaan. 

 

Acrylic One Sealer (Pintakäsittelyaine) 
• Vesipohjainen 1-komponenttinen pintakäsittelyaine, joka suojaa lopputuotteen 

kosteutta, säänvaihteluita ja likaa vastaan. Hyvä UV-kesto. Voidaan käyttää myös 
patinan tekemiseen. 

• Virallisissa testeissä pintakäsitellylle Acrylic One -hartsille on annettu 30 vuoden 
kesto.  

• Kuivuu nopeasti, kiinnittyy erinomaisesti. 

• Lisää aina 20% vettä Sealeriin ennen käyttöä. 

• Pinnan on oltava puhdas vahasta, öljystä, pölystä ja liasta. 
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• Sealer levitetään pensselillä, telalla, pehmeällä kankaalla tai ruiskuttamalla. 
Pehmeällä kankaalla kiiltoa saadaan lisää useammalla kerroksella. 

• Voidaan levittää useampi kerros suojan parantamiseksi.  

• Kosketuskuiva 30 minuutissa. 

• Toinen kerros voidaan levittä noin 45 min kuluttua riippuen lämmöstä ja kosteudesta.  

• Patina: Patina-efekti saadaan käyttämällä pigmenttejä. Kun Sealeria käytetään 
patinaksi, lisätään pieni määrä pigmenttiä suoraan Sealeriin. Pigmentin määrä 
riippuu halutusta efektistä. Yleensä laitetaan yksi kerros 50% ohennettua sealeria 
ennen kuin lisätään patinakerros, jotta estetään alempaa kerrosta imemästä itseensä 
liikaa pigmenttiä. Patina lisätään pehmeää kangasta tai sivellintä käyttäen ja voidaan 
tarvittaessa poistaa kankaalla. Suositellaan viimeiseksi kerrokseksi vielä Acrylic One 
Sealeria (ilman väriä). 

• Alin käyttölämpötila 10°C. 

• Kulutus n. 8-10m2/litra 

• Saatavilla sekä matta että satiini viimeistely. 

 

Täyteaineet 

Acrylic One hartsiin voidaan lisätä erilaisia täyteaineita kuten pigmenttejä, hiekkaa ja kiveä 
jne. Osa täyteaineista saattaa heikentää säänkestävyyttä. 

 

Metallijauheet 

Ruosteisen efektin saamiseksi: käytä rautajauhetta (iron powder).  

Lisää sama määrä rautajauhetta kuin Acrylic Onen hartsin jauhemaista 
mineraalijauhekomponenttia. Kun kerros on kuivunut se pitää hioa “auki”. Tämän jälkeen 
pinta voidaan käsitellä suolahapolla, ammoniakilla tai muulla kiihdyttimellä. Tämä nopeuttaa 
ruostumisprosessia. Kun haluttu efekti on saavutettu prosessi voidaan pysäyttää käyttämällä 
vettä ja soodaa. Kun halutaan varmistaa pysyvä lopputulos tulee käyttää pinnan käsittelyyn 
sealeria. Muuten ruostumisprosessi jatkuu. 
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Pronssiefekti:Käytä pronssijauhetta (bronze powder) 

Lisää sama määrä pronssijauhetta kuin Acrylic Onen hartsin jauhemaista 
mineraalijauhekomponenttia. Kun kerros on kuivunut se pitää hioa “auki”. Tämä tuo 
pronssin paremmin pintaan. Tämän jälkeen voidaan lisätä erikoispatinat pronssille.  Sealeria 
on käytettävä lopuksi, jos haluaa pysyvän lopputuloksen. Muussa tapauksessa 
patinoituminen jatkuu. 

Hiekka ja kvartsi sekoitettuna Acrylic Oneen saavat aikaan naarmunkestävän ja kovan 
pinnan.  

Graniittipinta saadaan aikaiseksi käyttämällä eri värejä ja kokoja kvartsia. Tällöin kannattaa 
myös tehdä hionta kuivumisen jälkeen, jotta kivipinta saadaan kunnolla esiin. 

 

Väripigmentit 

• Värivaihtoehdot: Okra, terrakotta, raaka umbra, valkoinen, musta, punainen, sininen, 
keltainen 

• Väripigmentit lisätään nestemäiseen hartsiin ennen komponenttien 
yhdistämistä. Maksimimäärä on 2% kokonaispainosta tai 6% hartsin painota. 

• Acrylic Onesta valmistettu osa voidaan myös maalata. Maalamiseen voidaan käyttää 
lähes kaikkia markkinoilla olevia maaleja. Liuotinpohjaisten maalien ollessa kyseessä, 
tulee kappaleen olla kunnolla kovettunut niin ettei haihtumista enää tapahdu. 

 

Acrylic One sekoitin 
 

Acrylic One hartsin sekoittamiseen on suositeltua käyttää alkuperäistä Acrylic One 
sekoitinvispilää. Vispilän muoto on voimakkaasti rikkova, jota käyttämällä vältytään hartsin 
sekaan jääviltä paakuilta. Sekoitinta on saatavilla 2 eri kokoa: 30mm ja 65mm. 
 
 

Paljon lisäohjeita ja vinkkejä käytöstä löydät Youtubesta 
hakusanalla Acrylic One. 
 


