
SHORE A 50

tạo ra các giải pháp lâu dài

ĐẶC TÍNH

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

PU METAL SEALANT

MÔ ĐUN

NINH  KẾT

CHẤT BỊT KÍN

1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÓNG GÓI

Akfix 647FC là keo PU độ cứng cao, một thành phần, ninh 
kết khi tiếp xúc với độ ẩm không khí và chỉ được sử dụng 
khi thực sự cần đến sản phẩm có khả năng ninh kết nhanh. 
Nó có khả năng bám dính cực tốt lên thép tấm, nhôm, thép 
không gỉ, chì, đồng, sứ, kính, gỗ và nhiều loại chất dẻo.

NHANH

Dựng thân xe, công-ten-nơ, nhà lưu động, vv. Gắn ống thông gió, máng 
xối, vòi, vv. Chít khe nối tấm kim loại. Để giảm độ rung cho các công trình 
lắp ghép bằng kim loại. Gắn kín chống nước, không khí, khí gas và bụi.
Tuân thủ các yêu cầu thông số kĩ thuật về hàm lượng VOC trong LEED 
credit EQc4.1 “Sản phẩm phát xạ thấp” của quy định SCAQMD 1168. 
Đáp ứng yêu cầu về VOC loại A+ của Pháp

647FC

Đen, Ghi, Trắng, Nâu, Vàng kim

MÀU SẮC

GIẤY CHỨNG NHẬN

Phù hợp với các yêu cầu của các đặc điểm kỹ thuật của nội dung VOC trong tiêu chuẩn
LEED EQc4.1. Các sản phẩm phát ra thấp, phù hợp với quy tắc SCAQMD 1168.

DUNG TÍCH

HỘP GIẤY

310 ml 600 ml (Sausage)

12 12

Ninh kết nhanh. Linh hoạt vĩnh viên. Không võng xệ. Tính xúc biến nổi 
trội. Không dính, không bám đất. Không thay đổi khối lượng, không co 
ngót. Dễ bơm và làm nhẵn. Có thể sơn phủ

FAST CURIN G   (Automotive)

CAO

TRƯỚC KHI NINH KẾT

Cơ chế ninh kết                             : Ninh kết hơi ẩm

Tỷ trọng                                         : 1,08±0,03 g/ml

Thời gian hết dính                        : 40 ±10 phút (23°C và 50% R.H)

Tốc độ ninh kết                : Tối thiểu 3mm/ngày       (23°C and 50% R.H)

Võng xệ       : 0 mm (EN ISO 7390)

Chịu nhiệt độ                             : -40°C đến +90°C

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

SAU KHI NINH KẾT

Độ cứng Shore A           : 5 0 ± 5  sau 28 ngày

Có thể sơn       : Có

Hóa chất gốc                                 : Polyurethane

Độ đặc                                            : Lưu biến

Độ giãn dài                 :  300% (ISO 37)
Độ bền căng                                  : Tối thiểu 2,5 N/mm        (ISO 37)2

CƯỜNG  ĐỘ

BÁM  DÍNH
CAO
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