
tạo ra các giải pháp lâu dài

ĐẶC TÍNH

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

ALUMINUM

SẢN PHẨM BÁM DÍNH CAO

1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÓNG GÓI

DUNG TÍCH

HỘP GIẤY 12

310 ml

Chất kết dính polyurethane một thành phần, lưu hóa nhanh với 
đặc tính bám dính cao, được phát triển riêng để liên kết các góc 
nhôm, cùng với tất cả các loại vật liệu nhôm trong vật liệu xây 
dựng ứng dụng khớp góc.

Có thể kết dính hoàn hảo bề mặt nhôm. Thời gian ép ngắn. Dễ sử dụng 
trên cả bề mặt đứng và ngang với đặc tính không võng xệ. Lượng tiêu thụ 
ít, kinh tế. Không bị ảnh hưởng bởi hơi ẩm. Kháng phong hóa và hóa chất.
Ứng dụng trong nhà và ngoài trời. Trong suốt. Cường độ bám dính tốt với 
nhiều loại chất nền.

Khung nhôm cửa sổ và cửa ra vào. Kết dính nhôm với hầu hết các vật liệu 
thông dụng, như gỗ, MDF, bê tông, kim loại, polystyrene và bọt polyurethane, 
PVC, granit, cẩm thạch, kính, men sứ. Cũng dùng để kết dính hầu hết các 
vật liệu xây dựng.

CORNER JOINT PU EXPRESS
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THỜI  GIAN

DỄ  DÀNG  SỬ  DỤNG

ÉP  NGẮN

ĐẶC  BIỆT  SỬ  DỤNG

TRÊN  BỀ  MẶT  ĐỨNG  VÀ

Hóa chất gốc                                    : Polyurethane Prepolymer

Màu sắc                                             : Nhôm

Tỷ trọng   : 1.13 ± 0.03 gr/ml

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

  2Sau 15 phút      : > 50 kgf/cm

Độ đặc                                                 : Lưu biến

Co ngót                                              : Không

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)

Không thấm nước

CHO  NHÔM  VÀ
CÁC  SẢN  PHẨM  NHÔM

NGANG,  KHÔNG  VÕNG  XỆ

Thời gian ép                                      : 15 - 20 phút

  2Sau 24 giờ         : > 80 kgf/cm
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