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A1 formulations

A1 Proszek / A1 Płyn Piasek A1 Thix A zagęszczacz ATP Proszek zagęszczacz .

Materiał bazowy



 

Warstwa 
kryjaca z 

zageszczenie
m

Warstwa 
kryjaca z 

wypełnieniem

Warstwa 
kryjaca

Warstwa 
kryjaca z 

wypełnieniem

Warstwa 
kryjaca z 

zagęszcze. 
szpachlówka

Warstwa 
kryjąca z 

zagęszcze. 
pasta

Płyn 100 100 100 100 100 100

Proszek 200 200 200 200 200 200

Piasek 0,2-2mm   200   100    

Thix A 
Zageszczacz płyn 6       6 6

ATP zagęszczacz proszek         60 30

A1 proporcje mieszanek 



Amount of material per m2

Ilość na m2

Warstwa 
zagęszczona  

z Thix A

Warstwa z 
wypełniacze

m piasku 

Warstwa bez 
wypełniaczy

Warstwa + 
piasek

Warstwa z 
zageszczeni

em

Warstwa z 
zagęszczeni

em

Thix Sand Standard sand    

Płyn 600 400 600 475 500 550

Proszek 1200 800 1200 950 1000 1100

Piasek 0,2-2mm   800   475    

Thix A zagęszczacz 36       6 6

ATP proszek 
zagęszczacz         300 165

Totaal 1,836 kg 2,000 kg 1,800 kg 1,900 kg 1,806 kg 1,821 kg

Ilość materiału na  (m2) 
W różnych wariantach wypełnienia .



Przykładowe Laminaty

Appartements
Tax office

Protea Olympic Hotel

Stosunek wielkości do 
grubości panelu



Projekty budynków Protea Tax Office Appartments Olympic Hotel

Grubość SA Doetinchem Nijmegen Amsterdam

1 mm warstwa 
kryjąca A1 warstwa kryjąca A1 warstwa kryjąca A1 warstwa kryjąca A1

2 mm tkanina+A1 tkanina szklana+A1 tkanina szklana+A1 tkanina szklana+A1

3 mm  tkanina 
szklana+ A1 wzmocnienie wzmocnienie tkanina szklana+A1

4 mm wzmocnienie wzmocnienie tkanina szklana+A1 tkanina szklana+A1

5 mm wzmocnienie tkanina szklana wzmocnienie tkanina szklana+A1

6 mm tkanina 
szklana+A1 top tkanina szklana+A1  

7 mm Tkanina 
szklana+A1   top  

Zabezpieczenie 
zewnętrzne paneli 

A1 lakier 
zabezpieczaja

cy
PU 2K  A1 lakier 

zabezpieczajacy 
A1 lakier 

zabezpieczajacy 

Przykładowe laminaty Stosunek wielkości do 
grubości panelu



Piasek Pył marmurowy Proszki metalu Grys granitowy

ATP Proszek 
zagęszczający

Expancell lekki 
wypełniacz

Fillite 
wypełniacz

Poraver wypełniacz 
szklany

Włókno szklane 
cięte

Materiały wypełniające do A1



Use of Different materials mixed in A1

  Dekoracja Ultra lekkie Ekonomiczne Obróbka cnc Szpachlówka Pasta

Piasek ++ -- ++ -- - --

Pył marmurowy ++ -- + -- + --

Proszki metau ++ -- - -- + --

Grys granitowy ++ -- + -- + --

ATP proszek 
zagęszcający -- - + + ++ ++

Expancell 
wypełniacz -- ++ + ++ -- ++

Fillite wypełniacz ++ + + + + +

Poraver szklany 
wypełniacz - ++ ++ -- + +

Włókno szklane 
cięte -- + - -- -- +

Materiały z wypełnieniem i 
ich możliwe zastosowanie



Kool 12  110.NEF

Odlewanie Nakładanie pędzlem

Natrysk Natrysk z wypełniaczami

Szpachlowanie

Nakładanie wałkiem
Natrysk maszynowy z 

wypełniaczami .

Metody aplikacji A1



Processing Methodes

  W formach Na podłożach
Małe 

elementy
Duże 

elementy Tynki
Rotacja w 
formach Wygładzanie Panele  

  Powierzchni Izolacyjne

Nakładanie 
pędzlem ++ ++ ++ ++ - -- + ++

Nakładanie 
wałkiem + ++ + -- -- --   --

Szpachlowanie + + - -- + --   --

Natrysk + + + -- + -- ++ --

Natrysk z 
wypełniaczem + ++ + + ++ -- - ++

Natrysk 
maszynowy ++ ++ - ++ -- -- - --

z wypełniaczami

Odlewanie ++ -- ++ -- + ++   +

Procesy nakładania oraz ich 
zastosowanie



Systemy zabezpieczające  
A1 Sealer / A1 Sealer Plus 

Wewnętrzne/ Zewnętrzne wall coat 
PU System dwukomponentowy 



A1 Triaxial  
Tkanina bazaltowa  
160gr/m2  

CSM  
150gr/m2 
Mata szklana

Tkaniny

A1 Triaxial tkanina szklana 160gr/m2  

C-veil 27gr/m2  
Welon szklany finisz



Formy żywiczne Formy  ze styroduru 

Formy z Pasty 
modelarskiej

Silikonowe formy Płyty meblowe

Możliwość aplikacji  
w różnych formach



A1 Przeprowadzone testy
Październik 2018



Testy wytrzymałości

Wszystko zaczyna się od właściwej 
techniki pracy



Trzy główne czynniki wpływające na trwałość

Woda OgieńUV





Klasyfikacja reakcji na ogień 
zgodnie z EN 13501-1: 2002 
A1 (baza akrylowa) Tkanina trójosiowa LP01 i A1: B-s1, d0 Jego reakcja 
klasyfikacja na ogień: B 
Klasyfikacja  produkcji dymu to: s1 
Klasyfikacja płonących kropelek / cząstek to: d0



Ocena charakterystyki wypalania powierzchni materiału 
oznaczonego jako A1 zgodnie z ASTM E84-15b, standardową metodą 
badania właściwości powierzchniowych materiałów budowlanych. 
Wskaźnik rozprzestrzeniania się płomienia (FSI): 20 
Wskaźnik rozwoju dymu (SDI): 15 



Klasyfikacja reakcji na ogień 
zgodnie z EN 13501-1: 2007 + A1: 2009 
A1 LP01 i A1 Trójosiowa tkanina + piasek (25% masy A1): A2 - s1, d0



A1 LP01 
+ Trójosiowa tkanina A1 
+ piasek (25% masy A1): 
A2 - s1, d0



Indykatywny test z 20 cm EPS i 4 mm A1 Trójosiowe wzmocnione 
włóknami A1 B-s1, d0



Panele A1 zwrócone na południe - powiększenie x 200

6 miesięcy 1 rok 1.5 roku 2 lata



Południe

6 miesięcy 1 rok 1.5 roku 2 lata

Panele A1 skierowane na północ i południe - powiększenie x 200

Północ



     Panele A1 + piasek skierowany na południe - powiększenie x 200 
 

6 miwsięcy 1 rok 1.5 roku 2 lata



6 miesięcy 1 rok 1.5 roku 2 lata

Niedawno wprowadziliśmy nasz nowy A1 Sealer 
PLUS o trwałości 6 lat.

Panele A1 + A1lakier zabezpieczający skierowany na południe– pow.x 200

Zgodnie z ustaleniami SHR, czas życia naszego 
lakieru (Sealer)zabezpieczającego wynosi 3 lata, 
gdy jest on skierowany na południe. Sprawdzaj 
zabezpieczenie raz w roku i jeśli to konieczne, 
zastosuj nową powłokę lakieru .



Panele A1 + piasek 12.000 godzin w urządzeniu pogodowym QUV

 Bez ekspozycji

135/500
12.000 godzin ekspozycji bez większych 
szkód innych niż erozja górnej 
warstwy.Wyniki są zgodne z fasadami w 
RPA. 



Wniosek - Odporność na promieniowanie UV

• A1 będzie odporny na działanie promieni UV przez długi 
czas 

• Ten okres można zwiększyć, dodając piasek do A1 

• Dla jeszcze lepszej ochrony użyj A1 Sealer (PLUS) i 
ponownie stosuj to co 3 (do 6) lat. 

• TNO przewiduje żywotność> 50 lat 

•



Od 90% do 95% wilgotności w temperaturze pokojowej
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Równowaga wilgotności 

200C / 20% RH    

0,06% 

200C / 65% RH    0,50% 

200C / 85% RH    1,20% 

200C / 95% RH  11,00%



A1 całkowicie zanurzone pod wodą
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Absorpcja wody po zanurzeniu w wodzie zależy w dużej 
mierze od procedury utwardzania 

1 dzień 3 - 6% 
28 dni 10 - 11% 
> 150 dni 16% 

Maksymalne rozszerzenie dzięki absorpcji wody, 24-
godzinne zanurzenie w wodzie: 0,8% na powietrzu
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Od 90% do 95% wilgotności w temperaturze pokojowej 

A1 Trójosiowe włókno i A1 z 2 częściami piasku
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Od 90% do 95% wilgotności w temperaturze pokojowej 
A1 z proszkiem ATP - porównaj z raportem TNO
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Od 90% do 95% wilgotności w temperaturze pokojowej
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Wniosek: 
Po wystawieniu na 
działanie suchego 
środowiska A1 uwalnia 
wchłoniętą wodę 
znacznie szybciej niż 
absorbuje wodę.

A1 całkowicie zanurzone pod wodą



A1 zanurzone pod wodą + pomiar twardości
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Wniosek: 
Gdy A1 jest wystawiony na działanie 100% wilgoci, górna warstwa A1 

pozostaje nienaruszona przez okres ... .. dni.

A1 zanurzony pod wodą 



Absorpcja wody 
Stała ekspozycja materiału akrylowego One (A1) na środowisko o 
ekstremalnie wysokim poziomie wilgotności względnej spowoduje, że 
materiał A1 pochłonie pewną ilość wody i spowoduje zmniejszenie 
sztywności panelu. Powłoka z właściwościami barierowymi dla wody możliwa 
w połączeniu z długim czasem suszenia rozwiąże ten problem. 
Druga seria badań ekspozycji w wysokiej temperaturze i wysokiej 
wilgotności po okresie suszenia nie wykazywała absorpcji wody. 
Odpowiednie próbki powleczono dookoła. W tych próbkach nie stwierdzono 
absorpcji wody przy średniej wilgotności wynoszącej 80%.

TNO



Gdy tylko przednia strona pokryta jest taką powłoką, nie można wykluczyć 
prawdopodobieństwa rozwarstwienia począwszy od krawędzi. Ponadto wilgoć 
zmniejsza siłę wiązania między powłoką a materiałem A1. 

Potwierdzono, że absorpcja wody jest niska w przypadku całkowicie 
powleczonego i utwardzonego materiału A1 pod wpływem wilgotności względnej 
wynoszącej 80% w temperaturze 80oC.

TNO



Próbka umieszczona w ziemi na okres 6 lat północna strona budynku . 
Próbka nie wykazała znaczących odchyleń , zachowała swoją pierwotną strukturę .



A1

Polyester



= Lepsza odporność na  UV 

= Mniejsza absorbcja wody

= Zwiększona odporność na ogień

A1 + 

A1 + 

A1 + 



A1 + - Zwiększa odporność na uderzenia 
- Daje naturalne wrażenie i wygląd 
- Obniża koszt za kilogram



+
+

= 98,6% 

= 97,0% 

= 100% 

+



Wytrzymałość laminatu z takaninami . 

A1 Triaxial glass fibre  100% 

A1 Triaxial basalt fibre 105% 

Wytrzmalość laminatu z rowingiem . 

Chopped glass fibres 110% 

Chopped glass fibres ALK   86% 

Chopped basalt fibres   82% 

 



Colour difference

Panel A1 + piasek 12.000 godzin w urządzeniu pogodowym QUV

 wynik bez ekspozycji

12.000 h  ekspozycja 

Wynik, panel A1 ciemnieje lub odbarwia się.



Colour difference

Fasada budynku w Nijmegen

efekt bez znaczącego zaburzenia 
koloru



Fasada w  Nijmegen

Jednak po bliższym przyjrzeniu widać różnice w 
kolorze spowodowane poprzez wilgoć .  

Colour difference



Zdarza się jednak że kolory się różnią .

Colour difference

Fasada w Nijmegen



Możliwe przyczyny: 
Proszek A1 jest produktem naturalnym 
z pewnymi różnicami w kolorze między 
partiami. 
Dodany piasek to naturalny produkt z 

różnicami w kolorze. 
Podczas mieszania i nakładania A1 z 
piaskiem mniej więcej piasek może być 
widoczny na powierzchni.

Różnica czasu rozformowania może 

spowodować niewielkie zmiany koloru. 

Różnorodność grubości warstwy 

wierzchniej może dać różnicę kolorów. 

Erozja paneli skierowanych na południe 

różni się od panelu skierowanego na 

północ, co powoduje różnice w 

kolorach.

Zachowaj ostrożność, gwarantując jednolite kolory paneli !!!

Colour difference



Dla stabilności koloru użyj  systemu  takiego jak Keim Soldalan

Przyczepność między A1 i Keim Soldalan mieści się w zakresie wymaganych 
parametrów (między 0,6 N / mm2 a 1,5 N / mm2). Powłoka zabezpieczająca 
nie ulega degradacji z powodu wpływów pogodowych.

Colour difference
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• Po 7 dniach przy użyciu 65% siły 
• Próbki o grubości 2 cm - 0,6 cm powinny szybciej się utwardzać 
• Włókno trójosiowe A1 tworzy dodatkowe wzmocnienie .

Czas utwardzania A1



Współczynnik rozszerzalności cieplnej 
Średni współczynnik rozszerzalności cieplnej w przedziale temperatur -40 
do 90 oC zmierzono i stwierdzono, że wynosi około 5x10-6 (1 / oC) dla 
dwóch próbek uzyskanych z drugiej serii ekspozycji. Ekspansja termiczna 
jest ograniczona przez pewne naprężenia wewnętrzne wbudowane 
podczas produkcji próbki. 

Zauważono, że krzywa zmiany długości w funkcji temperatury wykazuje 
prawie zerowe nachylenie w przedziale 20 - 40oC. Ten zakres temperatur 
reprezentuje temperaturę zeszklenia Tg. Mała ekspansja w tym zakresie 
wiąże się z pewnym wewnętrznym napięciem.

TNOThermal expansion



Ważne przy łączeniu 
różnych materiałów z A1

TNOThermal expansion



Zamrażanie-odmrażanie

Cykl zamrażania i rozmrażania 
Wszystkie panele wytrzymywały cykle "zamrażania i rozmrażania" bez 
widocznych uszkodzeń. Ponadto testy mechaniczne po tych cyklach nie 
wykazują znaczących różnic w porównaniu z niezamrażanymi próbkami. 
Różnice występują w obrębie rozproszenia eksperymentalnego. Panele 
A1 mogą zatem wytrzymać cykle "zamrażania i rozmrażania" bez utraty 
swoich właściwości.



www.kauposil.com


