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Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật:

Hình thức: Bột nhão đặc 

Màu sắc: Nâu

Chất rắn:  75 – 77 %

Độ đặc:  Lưu biến

Tỷ trọng:    Xấp xỉ 1.16 ± 0.01 g/mL

Thời gian mở: Tối đa 40 phút ở 23°C và 50% R.H.

Thời gian lưu hóa: 24-72 giờ tùy theo nhiệt độ và độ xốp mặt nền.

Hấp thụ nước: Không hấp thụ nước dến một mức nhất định có thể làm giảm đặc 

tính cơ học. Không được ứng dụng cho những vị trí ngâm nước.

Độ bền cát giáp mối:  4.43 N/mm² (gỗ với gỗ)

(ASTM D1002)   

Nhiệt độ thi công:  -20°C đến 38°C

Nhiệt độ sử dụng:  -30°C đến 60°C

Chịu đóng/tan băng:    5 chu kỳ 

Tiêu hao:  400–1000g/m2: Tùy theo độ xốp bề mặt và cường độ mong muốn.

Là keo dán xây dựng, hiệu suất cao, một thành phần, được thiết kế để dán nhiều loại vật liệu xây dựng thông dụng. Nó có thể bám dính 

nhanh với cường độ cao và không xệ trên bề mặt đứng.

Mô tả  

Lý tưởng để dán gỗ ốp chân tường bằng gỗ và PVC, ván dăm, nhôm, thép mạ, thép, bê tông, khối xây, tấm fibro xi măng, tường gạch, bê 

tông và tấm lát sàn. Nó cũng an toàn sử dụng trên tấm bọt polystyrene và gạch gương mặt sau.

Ứng dụng

BS-8133 / BS 8133S- Liquid Nails

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

- Cắt đầu nắp và dâm thủng để gắn vòi. Cắt với với góc 45° và bơm lên mặt nền bằng súng bơm.

- Để có bề mặt gọn gàng sạch sẽ, dán băng dính xung quanh và loại bỏ khi keo đã hình thành màng.

Hướng dẫn thi công

- Tránh để bám dính vào mắt, da hoặc mồm.

- Trong trường hợp bị dính vào mắt, xả ngay bằng nước sạch trong khoảng 15 phút.

- Để xa tầm tay trẻ em. Sử dụng trong khu vực thông thoáng.

Cảnh báo

Rất dễ cháy, tránh xa các nguồn lửa và lửa trần. Bảo quản ở nơi khô mát với nhiệt độ < +30°C.

Thời hạn sử dụng 12 tháng.

Bảo quản
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