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Akfix Polyurea AL 1070 là hệ thống Polyurea béo nguyên 
chất, hai thành phần, kháng UV, đông kết nhanh, 100% 
chất rắn. Nó được thiết kế với khả năng giữ màu cao và 
ngăn ngừa sự biến màu nơi có bề mặt tiếp xúc với ánh 
nắng thường xuyên. Nó có thể được ứng dụng trực tiếp 
lên hầu hết các loại bề mặt và cũng có thể được ứng dụng 
làm lớp mặt trên lớp epoxy, Polyurethan và Polyurea. Sau 
khi ninh kết hoàn toàn, nó hình thành nên một lớp vật liệu 
có độ bền căng cao và kháng mài mòn. Nó được ứng dụng 
làm lớp phủ bảo vệ trên bê tông, kim loại, gỗ, gốm và bọt 
PU. Nó hình thành nên một lớp màng vững chắc với độ dày 
ứng dụng khác nhau. Sản phẩm phải được thi công bằng 
thiết bị phun đa thành phần có hệ thống hâm nóng, áp suất 
cao.

Kháng UV hoàn hảo. Khả năng ổn định màu 100%. Phản ứng nhanh và nhanh 
đưa vào sử dụng. 100% chất rắn, không VOC, không mùi. Độ bền căng cao.
Kháng ăn mòn. Kháng thủy phân cao. Ổn định nhiệt độ hoàn hảo. Liền mảnh, 
không mối nối với khả năng kháng nước cao. Bám dính hoàn hảo lên bê tông, 
thép, nhôm, nhựa, gỗ,vv..Không nhạy cảm với nhiệt độ và độ ẩm. Có thể ứng 
dụng với độ dày khác nhau. Nhiều màu

Lớp sơn phủ ngoài trời cần sự ổn định màu sắc. Bể bơi và công viên nước. Mái, 
gara và bãi đỗ xe. Sân bay, xưởng đóng tàu và bến du thuyền. Nhà máy năng 
lượng gió. Khu vui chơi giải trí. Thiết kế trang trí. Công nghiệp nội thất

POLYUERA AL 1070

210 kg + 200 = 410 kg. 

Cấu trúc hóa học             Thành phần A: 

                                  (MDI) Prepolymer

   Thành phần B:   

       Nhựa Amin

Hàm lượng VOC (%)  ASTM D-1259 0

Hàm lượng chất rắn (%)                        ASTM D-2697                100

Thời gian đông kết (giây)                               --           25-30

Thời gian hết dính (giây)         --           45-60

Thời gian chờ giữa các lớp (giờ)                                                             0-12

Tỷ trọng (gr/cm3)     ASTM D-792           1,05-1,08

Độ bền căng (MPa)           ASTM D638               > 18

Giãn dài (%)          ASTM D638                

Độ cứng (Shore D)        ASTM D2240                40-45

Độ mài mòn (mg)        EN ISO 5470-1        < 33 (H22,  1000 vòng)

Độ bền kéo (N/mm 2)             ASTM D 4541 Bê tông: > 2.5, Thép: 6

Phương pháp thử                     Thông số

150>-

- >-
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100% ỔN ĐỊNH
MÀU SẮC


	2: AL 1070

