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KHÁNG  MỐC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÓNG GÓI

DUNG TÍCH

HỘP GIẤY

Akfix  805 là bọt PU phun son khí, tự trương nở, ninh kết 
hơi ẩm, một thành phần. Nó được thiết kế để dễ phân phối 
thông qua bộ tiếp hợp kèm theo mỗi bình. Nó không chứa 
khí gây hại môi trường.

Khả năng bám dính & trám kín hoàn hảo và cách nhiệt & cách âm cao. 
Tỷ lệ trương nở cao. Bám dính hầu hết các vật liệu xây dựng ngoại trừ 
các bề mặt như polyethylene, teflon, silicone và các bề mặt nhiễm dầu, 
mơ, chất bóc tách và các vật liệu tương tự. Chống nấm, chống nước, có 
thể sơn phủ. Bọt đã ninh kết khô cứng và có thể cắt tỉa, tạo hình và đánh 
bóng. Được phân loại UL.

Gắn cố định và cách nhiệt/âm khung cửa. Trám chít khe hở, khe nối và lỗ 
hổng. Trám chít vết rò rỉ trên tường. Cách điện ổ cắm và đường ống nước.

805

Hóa chất gốc                                : Polyurethane Prepolymer

Chế độ ninh kết                            : Hơi ẩm

Tỷ trọng                                         : 22±3 kg/cm3  (AS TM D1622)

Thời gian hết dính (rộng 1cm)   : 7±3 phút (ASTM C1620)

Thời gian cắt (rộng 1cm)      : 30-45 phút (ASTM C1620)

Thời gian ninh kết                        : 24 giờ

Màu bọt                                         : Vàng óng

Hiệu suất                                       : 30-45L                      (ASTM C1536)

MULTI PURPOSESẢN  LƯỢNG  CAO

KHÁNG  ẨM

CHỨNG NHẬN

Cấp chịu lửa của bọt                     : B3  (DIN 4102-1)

Dẫn nhiệt                         : 0,036 W/m.k (ở 20°C) (DIN 52612)

Độ bền nén                        : 0,03 MPa  (DIN 53421)

Hấp thụ nước           : Tối đa 1 vol%

Chịu nhiệt độ          : -40°C đến +80°C

Nhiệt độ sử dụng                  : +5°C đến +30°C

Nhiệt độ có thể sử dụng              : Tối thiểu 5°C tối đa +30°C

DỄ  SỬ  DỤNG

VÀ TRÁM KÍN
HOÀN HẢO

Gw. 850g. Gw. 570g. Gw. 350g.

12 12 12

Độ bền kéo                                    : 11,7 ± 0,8                        (SO1926-79)

Độ ổn định kích thước                 : ± 10%                               (ISO2796 / 86)

Độ thấm nước                               : 0 (ISO2896-87)
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