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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ACRYLIC ONE

PROPORCJE MIESZANKI 2A:1B (2 części proszku, 1 część płynu)

KOLOR biało-kremowy *1

GĘSTOŚĆ (MOKRY) 1,75kg /dm³

GĘSTOŚĆ (SUCHY) 1,66kg /dm³

CZAS PRACY 20-25 minut

CZAS ROZFORMOWANIA ok. 1 godziny

TWARDOŚĆ 85 Shore D

ROZSZERZALNOŚĆ 
PODCZAS UTWARDZANIA 0,1-0,6% *2

*1 – Kolor A1 może się nieznacznie różnić pomiędzy każdą partią produkcyjną
*2 –  Dostępny jest dodatek do A1 redukujący 

rozszerzanie się materiału podczas  utwardzania
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WYMOGI TECHNICZNE
Wymogiem dla wykonania sufitu była ognioodporność. 
Z tego właśnie powodu został wybrany Acrylic One. Dał 

projektantowi możliwości wykonania projektu w założo-
nej formie, a przy tym spełnił wszystkie wymogi techniczne.
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Właściwość Jednostka

GĘSTOŚĆ 1500 - 1800 kg/m³

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE 25 - 30 MPa

WYTRZYMAŁOŚĆ NA 
ROZCIĄGANIE 25 - 30 MPa

WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI 
PRZY ZGINANIU 15 - 20 MPa

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE 50 - 65 MPa

MODUŁ YOUNGA 5 - 6 GPa

NAPIĘCIE PRZY USZKODZENIU 2%

UDARNOŚĆ 20 KJ/m²

�   ☼  �   
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EUROKLASA Właściwości

Rozgrzanie podczas bada-
nia w teście referencyjnym 

RCT
Przykładowe produkty

A1 NIEPALNE brak rozgorzenia, min. 
wartość ciepła spalania

beton, stal, wełna skalna, 
wełna szklana

A2 NIEPALNE brak rozgorzenia, niska 
wartość ciepła spalania

płyta g-k, wełna miner-
alna o dużej gęstości, dużej 

zawartości lepiszcza, 
A1 (z dodatkiem 25% piasku)

B Zapalność małym płomieniem przez 60s Fs < 
150mm brak rozgorzenia PVC twarde, A1

C
zapalność małym płomieniem przez 60s Fs < 

150 mm, ograniczony, lecz zauważalny udział w 
pożarze

rozgorzenie nie wcześniej 
niż po 10 min przy strumi-

eniu cieplnym 300 kW

niektóre pianki PU (PIR), płyta 
g-k z tapetą papierową

D zapalność małym płomieniem przez 60s Fs < 150 
mm, istotny udział w pożarze

rozgorzenie nie wcześniej 
niż po 2 min przy strumieniu 

cieplnym 100 kW

większość pianek PU (PIR), 
drewno bez zabezpieczeń

E zapalność małym płomieniem przez 20 s Fs <150 
mm, bardzo duży udział w pożarze

rozgorzenie przed upływem 
2 min przy strumieniu 

cieplnym 100 kW

spienione tworzywa sztuczne 
o zmniejszonej palności, sty-
ropian, PU (PIR) z dodatkiem 

retardantów

F bardzo duży udział w pożarze lub brak wymagań nie badany lub nie spełnia 
żadnych kryteriów spienione tworzywa sztuczne

EUROKLASA Właściwości Przykładowe produkty

s1 prawie bez dymu płyty g-k, A1

s2 średnia emisja dymu drewno ze środkami 
ognioochronnymi

s3 intensywna emisja dymu guma, spienione tworzywa 
poliuretanowe

EUROKLASA Właściwości Przykładowe produkty

d0 brak płonących kropel wełna mineralna, stal, beton, A1

d1 niewiele płonących kropli/cząsteczek (podobne do iskier z płonącego drewna) sklejki

d2 wiele płonących kropel/cząsteczek, które mogą powodować poparzenia skóry lub 
rozprzestrzenianie się pożaru polistyren spieniony
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PIASEK PYŁ MARMUROWY PROSZKI METALI GRANIT

 
Dekoracje Lekkie Oszczędne Frezowanie Konsystencja

gęsta

Konsystencja
pasty do 

nakładania

PIASEK ++ -- ++ -- - --
PYŁ MARMUROWY ++ -- + -- + --

PROSZKI METALOWE ++ -- - -- + --
GRANIT ++ -- + -- + --

PROSZEK ATP -- - + + ++ ++
EXPANCELL -- ++ + -- -- ++

FILIATE ++ + + + + +
PORAWER - ++ ++ -- + +

ROWING (pocięte 
włókna szklane) -- + - -- -- +
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DODATKI DO ACRYLIC ONE
Acrylic One posiada różnego rodzaju dodatki, które ułatwia-
ją pracę z materiałem i pozwalają dostosować jego wła-
ściwości m.in. gęstość czy czas wiązania mieszanki, do po-
trzeb projektu.

BARWNIKI
Acrylic One można barwić na wiele sposóbów. Jednym z nich 
jest dodanie dedykowanych, płynnych barwników do A1.  Do-
dając maksymalnie 2% pigmentu względem całości mie-
szanki, można uzyskać niezwykle żywe kolory. Mieszaj je 
ze sobą by otrzymać pożądaną barwę. 

ODPORNOŚC BARWNIKÓW NA UV
Obecne barwniki do A1 są UV stabilne przez dosyć długi okres czasu. Jednak-
że pigment może zmienić barwę pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Zmiana ta zależy od intensywności ów warunków, mieszanki oraz zabezpiecze-
nia powierzchni A1. 

POTRZEBUJESZ DOKŁADNY KOLOR?
Na zamówienie możemy przygotować niemal każdy kolor z palety RAL.
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