
tạo ra các giải pháp lâu dài

ĐẶC TÍNH

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

ninh kết khi tiếp xúc với độ ẩm không khí và có khả năng chịu
ngọn lửa trực tiếp đến độ nhất định.

đất. Không co ngót. Tăng cường ổn định lưu trữ. Có thể thi công bằng

P636
CHỐNG CHÁY

CHẤT
CHỐNG CHÁY

SƠN

SẢN PHẨM CHỐNG CHÁY

Chất bịt kín polyurethane một thành phần, mô đun trung bình

Hơn 4 giờ chống cháy và sở hữu độ đàn hồi vĩnh viễn. Không chảy xệ
và lưu biến. Bề mặt không dính sau khi ninh kết hoàn toàn. Không bám 

Các ứng dụng trong nhà và ngoài trời cho khu vực dành cho người đi 

Chít khe chịu lửa các ứng dụng liên kết. Khe co giãn giữa nhiều vật
liệu xây dựng khác nhau. Chít khe nối và khe co giãn chịu lửa trên sàn.

1

GỐC PU

25 %
KHẢ  NĂNG
BIẾN  ĐỘNG

Chống cháy hơn 
4 giờ theo tiêu

chuẩn
EN 1366-4

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TRƯỚC KHI NINH KẾT

Poly urethane

: -40°C đến +90°C
: +5°C to +40°C

SAU KHI NINH KẾT

Độ cứng shore A

KÍNH - KÍNH

Độ giãn dài  : 200% (ISO8339)
2 (ISO8339)

 
ThỬ DUMBLE

(ASTM D412)

Ghi, đen, trắng

MÀU SẮC

ĐÓNG GÓI

CHỨNG NHẬN

310 ml 600 ml (Thỏi)NỘI DUNG

HỘP GIẤY 12 12

Chống cháy

M2

Tuân thủ các yêu cầu của nội dung VOC trong “Sản phẩm phát ra thấp”

súng bắn keo và các dụng cụ dễ dàng. Có khả năng biến động đến 25%
phù hợp với BS 6920 cho các tạp chất hòa tan trong nước kim loại.

không khí trong nhà.
của SCAQMD 1168. Xếp hạng hỏa hoạn M2 A + đánh giá chất lượng

LM

bộ và giao thông. Khe co giãn giữa vật liệu xây dựng đúc sẵn. Ống 
thông gió, máng xối và vòi .... Đáp ứng các yêu cầu của ISO 11600 F25

Hóa chất gốc :
Độ đặc : Lưu biến
Chế độ ninh kết : Hơi ẩm
Tỷ trọng : 1,20 - 1.25g/ml
Thời gian hết dính : 30-60 phút   (23°C và 50% R.H)
Tốc độ ninh kết : 2,5 mm/ngày (23°C và 50% R.H)
Võng xệ : 0 mm (EN ISO 7390)
Chịu nhiệt độ
Nhiệt độ sử dụng

: 35-40 sau 28 ngày  (ASTM C661)
Khả năng sơn phủ : Có *

Phục hồi đàn hồi : > 70%                                  (ISO 7389)-

E100 Modulus (23°C )  : 0,35-0,4 N/mm
2 (ISO8339)E100 Modulus (-20°C )  : < 0,60 N/mm-

Giãn dài tại điểm gãy  : > 600%-
(ASTM D412)Độ bền căng  : 1,5-2,0N/mm 2
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