
tạo ra các giải pháp lâu dài

ĐẶC TÍNH

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

100% SILICONE

CHẤT BỊT KÍN

1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÓNG GÓI

DUNG TÍCH

HỘP GIẤY

Akfix 100S là keo silicon chống nấm mốc, chất lượng cao, 
bảo dương acetoxy được thiết kế để chít khe hở và gắn 
thiết bị vệ sinh.

%100 silicon, không chứa dung môi. Ngăn chặn hình thành nấm mốc 
trên bề mặt. Bề mặt luôn sáng và sạch do khả năng chống nấm mốc nổi 
trội của nó. Độ cứng thấp, khả năng đàn hồi cao. Khả năng chịu ánh 
nắng trực tiếp, nưa, tuyết và ozon hoàn hảo. Bám dính lên nhiều loại mặt 
nền xốp và không xốp mà không cần sơn lót. Chịu nhiệt độ khắc nghiệt
(-60°C đến +180°C). Không nứt và biến màu. Chịu thuốc tẩy, chất tẩy 
rửa và hóa chất. Ninh kết nhanh. Không co ngót. Hệ thống bảo dương 
Acetoxy

Khe nối vệ sinh: Gắn thiết bị nhà bếp và nhà vệ sinh. Gắn kết khe nối. Ứng 
dụng chống phong hóa. Công trình kính

100S

Trắng, Trong suốt

MÀU SẮC

SANITARY

280 ml

24

KHÔNG
ĂN MÒN

NINH  KẾT

100%  SILICON

NHANH

KHÔNG  DUNG  MÔI

Hóa chất gốc                       : Silicone Polymer(Oxime)

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
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