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Ανάμιξη Α1 ρητίνης με Α1 σκόνη (1:2)

active composite

Προϊόντα
• Α1 ρητίνη
• Α1 σκόνη

Εργαλεία

• Ζυγαριά
• Δοχεία ανάμιξης
• Ηλεκτρικό δράπανο με μύτη ανάμιξης
• νερό

Προετοιμασία

1
Διαλέξτε το σετ Α1 που θα
χρησιμοποιήσετε.

4
Για την ανάμιξη θα χρειατείτε μικρό μίξερ
για ποσότητα έως 1,5kg Α1 συστήματος.
Μεγάλο μίξερ για πάνω από 1,5kg A1.

2
Ετοιμάστε τη ζυγαριά όπου θα ζυγίσετε
την Α1 ρητίνη και την Α1 σκόνη.

5
Διαλέξτε κατάλληλο δράπανο.
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3
Ετοιμάστε πλαστικά ποτηράκια όπου θα
αναμίξετε τα συστατικά (Α1 ρητίνη, Α1
σκόνη).

6
Γεμίστε με νερό ένα δοχείο όπου θα
καθαρίζετε το μίξερ.
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Ανάμιξη Α1 ρητίνης με Α1 σκόνη (1:2)

active composite

Ανάμιξη
Ζυγίστε 1
μέρος Α1
ρητίνη

7

Ζυγίστε 2
μέρη Α1
σκόνη

8

Τοποθετήστε ένα δοχείο πάνω στη
ζυγαριά και πάρτε το απόβαρο ώστε η
ένδειξη να είναι 0,0gr μαζί με το δοχείο.

10

9

Ζυγίστε 1 μέρος Α1 ρητίνη. Σε αυτό το
παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε 500gr
A1 ρητίνη.

11

Βάλτε τη μύτη του μίξερ μέσα στο
δοχείο με τη Α1 ρητίνη και αρχίστε να
ανακατεύετε απαλά.

13

12

Σιγά σιγά ρίξτε την Α1 σκόνη μέσα στην
Α1 ρητίνη.

14

Το μίγμα Α1 είναι έτοιμο για χρήση μόλις
όλοι οι σβώλοι εξαφανιστούν.

Συνεχίστε την ανάδευση μέχρι τα δύο
συστατικά να ομογενοποιηθούν εντελώς
& να μην υπάρχουν σβώλοι. Σε περίπου 1
λεπτό ανάδευσης το μίγμα θα έχει λεία υφή.

15

Καθαρίστε το μίξερ μέσα στο νερό.

ACTIVE COMPOSITE TECHNOLOGIES

Ζυγίστε 2 μέρη Α1 σκόνη. Σε αυτό το
παράδειγμα χρησιμοποιούμε 1000gr A1
σκόνη.

Τώρα το Α1 είναι ετοιμο για χρήση έιτε
με επάλειψη, είτε χύτευση, είτε ψεκασμό.
Χρόνος δουλέματος του μίγματος
± 20 λεπτά.
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