
tạo ra các giải pháp lâu dài

ĐẶC TÍNH

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

SHOWER CABINE

CHẤT BỊT KÍN

1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÓNG GÓI

DUNG TÍCH

HỘP GIẤY

Akfix 100D được đặc chế cho gắn dán và lắp đặt phòng 
tắm kính. Sản phẩm này không chứa dụng môi và có đặc 
tính chống nấm mốc hoàn hảo. Nó là loại keo chất lượng 
cao dùng để gắn dán kính với độ bám dính và độ bền rất 
cao.

100% silicon, không chứa dụng môi. Hình thành một lớp màng chống 
nấm mốc. Duy trì độ sáng và trong do khả năng chống nấm mốc nổi 
trội của nó. Chịu nhiệt độ khắc nghiệt và và lão hóa. Không nứt và biến 
màu. Chịu thuốc tẩy, chất tẩy rửa và hóa chất. Ninh kết rất nhanh. Không 
co ngót. Hệ thống bảo dưỡng Acetoxy

Gắn dán và sản xuất phòng tắm kính. Chít khe giữa gạch và bồn tắm trong 
khi lắp đặt phòng tắm. Chít khe giữa gạch và bồn tắm sau khi sản xuất.
Chống thấm

100D

Trắng, Trong suốt

MÀU SẮC

KITCHEN&BATHROOM

310 ml

24

KHÔNG
ĂN MÒN

100%

CHỊU  ĐƯỢC

SILICON

CHẤT  TẨY  RỬA

Hóa chất gốc                       : Silicone Polymer

Cơ chế ninh kết  : Aceton

Tỷ trọng                                : 1.02 ± 0.03 g/ml (ASTM D 792)

Độ cứng Shore A     : 24-30(sau 28 ngày) (ASTM D412)

Độ bền căng                         : 2 0,4 N/mm

Thời gian tạo màng            : 7-13 phút (23°C và 50% R.H)

Tốc độ đóng rắn                 : Tối thiểu 3 mm/ngày (23°C và 50% R.H)

Phục hồi đàn hồi                 : Xấp xỉ 100%                                  (ISO 7389)

Độ giãn dài                   : 250% (ASTM D412)

Võng xệ                                : 0 mm                                        (ISO 7390)

Cách âm                              : <5%                                           (ISO 10563)

Chịu nhiệt độ                    : -50°C đến +200°C

Nhiệt độ sử dụng                : +5°C đến +40°C

GIẤY CHỨNG NHẬN

SILICONE
THUỐC  TẨY

VÀ  HÓA  CHẤT


	8: 100D

