
tạo ra các giải pháp lâu dài

ĐẶC TÍNH

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

PU EXPRESS MONTAGE 

SẢN PHẨM BÁM DÍNH CAO

1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÓNG GÓI

DUNG TÍCH

HỘP GIẤY 12

310 ml

Akfix 610 là keo dán gốc PU, ninh kết nhanh, một thành phần. 
Nó kết hợp đặc tính ninh kết nhanh và cường độ kết dính cao. 
Nó được sử dụng để kết dính hầu hết các vật liệu xây dựng 
thông dụng.

Ninh kết nhanh. Thời gian ép ngắn. Trong suốt. Cường độ kết dính cực 
cao với nhiều loại chất nền. Lưu biến, không võng xệ, lí tưởng cho khe 
đứng. Lượng tiêu thụ ít, kinh tế. Khả năng điền đầy tốt. Tuân thủ D4 theo 
DIN EN 204. Dễ sử dụng. Kháng hóa chất rất tốt. Chịu ẩm và phong hóa 
rất tốt. Không co ngót. Ít mùi. Có thể ứng dụng trên mặt nền ẩm nhẹ.

Nó thích ứng cho sửa chữa và xây dựng mới những vị trí cần khả năng kết 
dính vững chắc vĩnh viễn giữa bề mặt xốp-xốp và xốp-không xốp. Nó có 
thể được ứng dụng để kết dính nhiều loại vật liệu xây dựng khác nhau với 
nhau, như gỗ, MDF, bê tông, kim loại, polystyrene  và bọt  polyurethane, 
cẩm thạch, granit và men sứ, vv.

ADHESIVE (TRANSPARENT) 

610

30

50 ml

L Ý  TƯỞNG  CHO

MỨC  TIÊU  THỤ  THẤP

KHE  ĐỨNG

NĂNG  SUẤT  CAO

KINH  TẾ

Không thấm nước

Hóa chất gốc                                    : Polyurethane Prepolymer

Màu sắc                                             : Trong suốt 

Tỷ trọng   : 1.13 ± 0.03 gr/ml

Thời gian hết dính                            : 5 – 10 phút. (ở 23°C và 50% R.H.)

Tiêu thụ               : Xấp xỉ 150 g/m

  2Sau 1 phút        : > 50 kgf/cm

Sau 24 giờ             : > 100 kgf/cm

(DIN EN 205)

Sau 7 ngày ở 80

Độ đặc                                                 : Lưu biến

Co ngót                                              : Không

Thời gian neo                                    : 15 - 20 phút

Chịu nhiệt độ o o: -20 C đến +70 C

Nhiệt độ sử dụng                       : +5 o oC đến +35 C

Độ bền cắt tối đa                               : (gỗ sồi - gỗ sồi)
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Sau 7 ngày            : > 120 kgf/cm2

oC : > 100 kgf/cm  (WATT 91)2
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