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Akfix Polyurea FR 1044 là hệ thống polyurea thơm nguyên 
chất, hai thành phần, ninh kết nhanh, 100% chất rắn, được 
tạo ra từ phản ứng giữa prepolyme ixoianat và hỗn hợp nhựa. 
Với khả năng chống cháy của nó, nó có khả năng chống đánh 
lửa kết hợp với đặc tính tự dập tắt. Được thiết kế đặc biệt làm 
lớp bảo vệ nền bê tông, kim loại, gỗ, gốm, vải địa kĩ thuật và 
bọt PU. Sản phẩm phải được thi công bằng thiết bị phun đa 
thành phần có hệ thống hâm nóng, áp suất cao. Do sản phẩm 
không nhạy cảm với độ ẩm và nhiệt nên nó có thể được ứng 
dụng trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Nó có thể được 
ứng dụng an toàn trong môi trường trong nhà và ngoài trời.

Chống cháy. 100% chất rắn, không VOC, không mùi. Không chứa chất xúc 
tác. Phản ứng nhanh và nhanh đưa vào sử dụng. Ổn định nhiệt hoàn hảo
Liền mảnh với khả năng kháng nước cao. Bám dính rất tốt lên bê tông, thép, 
nhôm, gốm, gỗ, vv… Khả năng linh hoạt hoàn hảo. Không bị ảnh hưởng bởi 
nhiệt độ và độ ẩm. Kháng hóa chất rất tốt. Chịu va đập và ăn mòn rất tốt
Độ bền căng và độ bền kết cấu rất tốt. Ứng dụng với nhiều độ dày khác 
nhau. Nhiều màu

Khu vực sàn cần lớp sơn chống cháy công nghiệp như bệnh viện, nhà máy, 
bãi đỗ xe, gara, phương tiện vận tải và tàu chở xe tải. Đường bộ, mặt cầu, 
đường tàu và đường tàu cao tốc, đường hầm, sân bay, boong tàu, cầu cảng,vv…
Khu vực chịu mài mòn cao như công nghiệp dầu và khí đốt, nhà máy lọc dầu, 
công nghiệp hóa dầu, khai khoáng, công nghiệp năng lượng, nhà máy xử lí 
nước thải, bể lắng, bể chứa thứ cấp, mặt sàn cần kháng axit/bazơ. Công 
nghiệp giải trí – công viên nước, bể cá, sân chơi, vv.

POLYUERA FR 1044

225 kg + 200 = 425 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)                               --             5-10

Thời gian hết dính (giây)         --           15-25

Thời gian chờ giữa các lớp (giờ)                                                              0-6

Tỷ trọng (gr/cm3)     ASTM D-792           0,99-1,03

Độ bền căng (MPa)           ASTM D638               16-18

Modul (MPa)         ASTM D638       100 % giãn dài >10

15

Giãn dài (%)          ASTM D638                

Độ cứng (Shore D)        ASTM D2240                40-45

Độ cứng (Shore A)        ASTM D2240                85-90

Độ bền xé (N/mm)            ASTM D 624                50-55

Độ mài mòn (mg)        EN ISO 5470-1        <90 (H22,  1000 vòng)

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

Phương pháp thử                     Thông số

-
         300 % giãn dài >-

350>-

- >-

NHANH

Cấp chịu lửa                EN ISO 11925-2    E
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LIỀN  MẠCH


	6: FR 1044

