
tạo ra các giải pháp lâu dài

ĐẶC TÍNH

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

CHỐNG CHÁY

CHẤT
CHỐNG CHÁY

SƠN

SẢN PHẨM CHỐNG CHÁY

1

GỐC ACRYLIC

NGĂN  CHÁY

AC607

Akfix AC607 là keo acrylic trương nở, gốc nước. Ở nhiệt 
độ >120 C, nó làm giảm sự truyền nhiệt bằng cách trương 
nở khối lượng. Đồng thời cũng cho thêm thời gian với hiệu 
ứng làm mát của hơi nước thoát ra ở nhiệt độ này.

o

Keo một thành phần được sản xuất từ acrylic đàn hồi với khả 
năng trương nở. Trương nở ở nhiệt độ vượt quá 120 C và giảm 
sự truyền nhiệt. Tiết kiệm thời gian bằng cáchgiải phóng hơi 
nước. Dễ thi công. Tạo thành lớp chống thấm sau khi khô. Chịu 
phong hóa và duy trì khả năng linh hoạt trong thời gian dài. An 
toàn khi sử dụng. Không amiăng và halogen. Lí tưởng cho trám 
chít khe ít biến động, thích ứng cho khe hở lên tới 50mm. Có 
thể sơn phủ.

Tường và sàn, khe co giãn. Khe tấm cách nhiệt và vật liệu 
tương tự. Gỗ, thép và PVC cách nhiệt. Khe trang trí. Thép lòng 
máng bọc đường cáp và ống dẫn cáp. Các ứng dụng trong nhà 
cần khả năng chịu lửa. Tất cả các khe xây dựng cần khả năng 
chịu lửa.

Chống cháy hơn 
4 giờ theo tiêu

chuẩn
EN 1366-4

Trắng

MÀU SẮC

ĐÓNG GÓI

CHỨNG NHẬN

310 ml 600 ml (Thỏi)NỘI DUNG

HỘP GIẤY 12 12

Chống cháy

M1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hóa chất gốc

Độ đặc

pH

Tỷ trọng

: 15-30 phút (23°C và 50% R.H)(ASTM C 679-03)

Tốc độ ninh kết (mm/ngày) (23°C và 50% R.H)

Độ cứng Shore A

Giãn dài

Độ bền căng tối đa

: +5°C đến +40°C

Co ngót khối lượng

: Gốc acrylic tan trong nước

: Nhão mịn

: 7.5-9

: 1,58± 0,03 gr/cm  (ASTM D 792)

Thời gian hết dính

: 2 mm/ngày

: + 20 shore A-
: >100% (ASTM D 412)

: ≥ 0,4 N/mm  (ASTM D 412)
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Nhiệt độ sử dụng

: %10-15  (ASTM D 412)


	2: AC607

