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Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật:

Đặc tính:

Gốc: Nhựa mủ Acrylic

Hình thức: Nhão không chảy xệ       

Màu sắc: Trắng,Ghi, Nâu, Nâu nhạt, Đen, Be, Đỏ, Màu đất nung.          

Mùi: Mùi acrylic nhẹ        

Tỷ trọng: xấp xỉ: 1.58 g/mL

Hàm lượng chất rắn: 80 - 82%

Hồi phục giãn nở (ASTM C736):  90%

Thử lún (ASTM D2202): Không lún

Chỉ số phai màu (ASTM D2203): Không phai ố

Thời gian hết dính (ASTM D2377): Không dính vật liệu với dải nhựa.

Độ cứng Shore A (ASTM D2240):  30

Khả năng sơn: Có thể sơn

Điểm đóng băng: 0°C

Nhiệt độ thi công: 5°C đến 50°C

Nhiệt độ sử dụng: -10°C đến 75°C

Gốc nước/Dễ làm sạch

Khô màu giống khi ướt

Linh hoạt/Keo trám khe hở có thể sơn

Keo acrylic chất lượng cao, linh hoạt và có thể sơn, một thành phần, được đặc chế để trám khe hở và khe nối chịu biến động nhẹ hoặc 

rung do chất độn không đàn hồi và matit bị nứt rồi bong ra. Nó có khả năng bám dính tốt lên hầu hết bề mặt xốp mà không cần sơn lót. 

Nó kinh tế và thân thiện môi trường, có thể làm sạch bằng nước. Trên hộp in rõ màu của vật liệu bên trong giúp người sử dụng có thể 

chọn màu phù hợp với màu vật liệu xây dựng cần thiết.

Mô tả  

Với nhiều màu để lựa chọn, có thể chọn màu phù hợp để gắn kết gỗ, bê tông, đá cẩm thạch, kính, nhựa. Nó cũng được sử dụng để gắn 

khung cửa.

Ứng dụng

BS-2640 - Keo trám chít nhiều màu

-  Bề mặt phải sạch, khô và không bám đất, dầu, mỡ hoặc nước.

-  Cắt đầu vòi tạo góc 45° và lắp vào súng bơm để thi công.

-  Thời gian tạo hình là 10 phút, thời gian hết dính là 30 phút. Để tạo màng khoảng 1 giờ trước khi quét sơn gốc nước và 24 giờ đối với 

sơn gốc dầu.

-  Keo chưa đông cứng có thể được lau sạch bằng giẻ ẩm.

Hướng dẫn
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Không ứng dụng ngoài trời nếu trời có thể mưa trong vòng 2 giờ.

Không ứng dụng cho: khu vực ngập nước thường xuyên

Không ứng dụng cho: khe nối biến động >10%.

Hạn chế

-  Tránh tiếp xúc với da, mắt và mồm.

-  Chỉ sử dụng trong những khu vực thông thoáng. Trong trường hợp vật liệu dính vào mắt, cần xả ngay bằng nước sạch khoảng 15 phút 

và được chăm sóc y tế.

-  Để xa tầm tay trẻ em.

Cảnh báo

-  Bảo quản ở nơi khô và mát ở nhiệt độ < +30°C.

-  Thời hạn sử dụng 12 tháng.

Bảo quản
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