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Akfix  820 là bọt PU sử dụng ngay, tự trương nở, ninh kết 
ẩm, một thành phần, hoàn toàn không gây hại cho tầng 
ozone. Nó có mức chịu lửa danh định lên tới 235 phút 
trong các hình thể nhất định. Bọt PU chất lượng cao được 
ứng dụng cho những vị trí trám chít cần khả năng chịu lửa.
Nó được thiết kế dễ bơm qua ống bơm nhỏ được đính kèm 
theo mỗi bình.

Tuân thủ EN 1366-4 chịu lửa lên tới 235 phút. Trám kín hiệu quả 
chống khói và khí đốt. Không chứa CFC’s và H-CFC’s. Bám dính & 
khả năng trám kín hoàn hảo. Khả năng ổn định hoàn hảo. Sản lượng 
cao tói 45 lít tùy theo nhiệt độ và độ ẩm. Khả năng bám dính hoàn 
hảo lên hầu hết chất nền (trừ Teflon, PE và PP). Khả năng trám điền 
cao. Trị số cách nhiệt và cách âm cao. Sau khi ninh kết, nó có thể 
được sơn phủ, cắt tỉa. Không co ngót, kháng nước và nấm. Tuân thủ 
cấp chịu lửa B1 (DIN 4102).

Tất cả các ứng dụng cần đặc tính chịu lửa như : Lắp đặt khung 
cửa. Trám điền khe hở, khe nối và lỗ rỗng. Trám khe thấm nước 
trên tường. Cách nhiệt cho mái nhà. Trám chít đường ống và 
cáp ngấm nước. Chít kín và cách âm tường ngăn. Kết dính vật 
liệu cách nhiệt. Đa dụng, dán dính và cố định.
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GW . 1000 grNỘI DUNG

HỘP GIẤY 12

Hóa chất gốc                                     : Polurethane Prepolymer

Hệ thống ninh kết                             : Hơi ẩm 

: 22±3 Kg/cm 3   (ASTM D1622)

: 7±3 phút  (ASTM C1620)

Thời gian cắt tỉa (rộng 1cm)

Thời gian ninh kết                            : 24 giờ

Màu Foam                                         : Xám

: ~55L (ASTM C1536)

: 200-250%

Co ngót                                              : 0%

: B1 (DIN 4102)

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

: 0,03 MPa    (DIN 53421)

: Tối đa 1 vol%    (DIN 53428)

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

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

Nhiệt độ bình            : +5°C đến +30°C 

Chống cháy lên đến
235 phút theo

tiêu chuẩn
EN 1366-4

235 PHÚT

Tỷ trọng

Thời gian hết dính (rộng 1cm)

: 30-45 phút                             (ASTM C1620)

Năng suất

Trương nở ban đầu

Cấp chịu lửa

Dẫn nhiệt

Độ bền nén

Hấp thụ nước
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