
tạo ra các giải pháp lâu dài

ĐẶC TÍNH

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

NEUTRAL SILICONE

100%
SILICONE

KHÔNG  ẢNH  HƯỞNG

CHẤT BỊT KÍN

1

MÔ  ĐUN  THẤP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÓNG GÓI

DUNG TÍCH

HỘP GIẤY

Keo silicon hiệu suất cao, ninh kết trung tính được thiết 
kế để chít lỗ hổng và nhiều ứng dụng khác trong xây dựng. 
Nó kết hợp các ưu điểm như khả năng bám dính nổi trội với 
các vật liệu xây dựng, không ăn mòn và lưu hóa không mùi.

TỚI  LIÊN  KẾT

100% silicon không dụng môi. Kháng UV và chống phong hóa hoàn hảo
Không nứt và co ngót. Kháng nước. Ít mùi và không ăn mòn. Khả năng 
linh hoạt hoàn hảo và bám dính nhiều mặt nền xốp và không xốp. Chất 
nền cho các ứng dụng xây dựng quy mô và kính lớn. Chịu nhiệt độ khắc 
nghiệt (-70 °F - +356 °F). Ninh kết nhanh, độ cứng thấp, đàn hồi cao. Độ 
nhớt cao, không lún

Gắn kết khe tường, cửa sổ và cửa ra vào. Dán kính với kính và kính ví nhôm
Gắn thiết bị trong nhà bếp và nhà tắm. Gắn khe nối (gạch, tường, bê tông, 
PVC, gỗ, kính, vv)

905N

Đen, ghi, trắng, Alu, Trong suốt 

MÀU SẮC

GIẤY CHỨNG NHẬN

310 ml

24

ĐÀN  HỒI  CAO

Hóa chất gốc                         : Silicone Polymer(Oxime)

Cơ chế ninh kết                     : Trung tính

Tỷ trọng                                  : 1.02± 0.03 g/ml (ASTM D 792)

(Trong suốt và Aluminum) 

Tỷ trọng                                  : 1.20± 0.03 g/ml (ASTM D 792)

(Các màu sắc khác) 

Độ cứng Shore A     : 17-25 (sau 28 ngày)

(Trong suốt và Aluminum)

Độ cứng Shore A     : 22-32 (sau 28 ngày)

(Các màu sắc khác) 

Độ bền căng 2: < 0,4 N/mm  (23°C và 50% R.H) (ISO 8339)

Độ giãn dài                            : > 400%                                                    (ASTM D412)

(Trong suốt và Aluminum)

 

 Độ giãn dài              : > 350%

(Các màu sắc khác) 

Phục hồi đàn hồi  : Xấp xỉ 100%  (ISO 7389)

Võng xệ : 0 mm  (ISO 7390)

Chịu nhiệt độ                       : -60°C đến +180°C

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

(Building & Construction)
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