
tạo ra các giải pháp lâu dài

ĐẶC TÍNH

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

THIẾT KẾ CHO

TỰ ĐỘNG

1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÓNG GÓI

DUNG TÍCH

HỘP GIẤY

Bộ đặc biệt gồm hai phần bao gồm bộ chất hoạt hóa và 
chất kết dính cyanoacrylate có độ nhớt cao, được sử dụng 
đặc biệt trên gỗ, cao su, hầu hết các loại nhựa, miếng thủy 
tinh nhỏ, da và các bề mặt phổ biến khác trong ô tô.

Liên kết rất nhanh. Cường độ bám dính cao. Nhờ công thức độ nhớt cao, 
nó có thể được sử dụng ở những nơi thẳng đứng mà không cần đổ và 
văng. Chất kích hoạt làm cho nó có thể liên kết rất nhanh ngay cả trên 
các bề mặt xốp.

Nó phù hợp cho liên kết một loạt các vật liệu, bao gồm các bề mặt có tính 
axit và một số bề mặt xốp, liên kết nhanh. Sửa chữa gỗ, cao su, hầu hết 
nhựa, miếng thủy tinh nhỏ, da và các bộ phận thông thường khác trong 
ô tô. Sử dụng hoàn hảo trong cuộc sống hàng ngày cho hầu hết các hạng
mục sửa chữa.
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SỬA CHỮA, CHĂM SÓC, BẢO VỆ SẢN PHẨM

SỬ DỤNG
HIỆU QUẢ TRÊN

KEO DÁN

Hóa chất gốc                                :  E  thyl Cyanoacrylate

Hình thức                                      : Keo dạng lỏng

Màu                                               : Không màu
 3Tỷ trọng                                        : 1,06±0,01 gr/cm      

Nhiệt độ sử dụng                     : +5°C đến +35°C

Điểm cháy    : > 81°C

Độ nhớt      : 1200 - 1800 Cps ở 25°C  ASTM D1084

CHẤT KÍCH HOẠT

NINH KẾT
NHANH

100ml+Gw.25gr 200ml+Gw.65gr 400ml+Gw.125gr

48 12 12

SỬA CHỮA CÁC
BỘ PHẬN TỰ ĐỘNG

BỀ MẶT ĐỨNG

DỄ SỬ DỤNG

ASTM D1875

Chịu nhiệt độ                          : -20°C đến +70°C

Hóa chất gốc                               : Hexane

Hình thức                                     : Bình xịt

Màu     : Không màu

Nhiệt độ sử dụng                     : +5°C đến +35°C

Chịu nhiệt độ                          : -20°C đến +70°C
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