
CERTIFICATES

Conforms to BS 6920 for the metallic water soluble impurities and is suitable 
for use in drinking water systems.

SHORE A 35

tạo ra các giải pháp lâu dài

ĐẶC TÍNH

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

POLYURETHANE

MÔ ĐUN

CÓ  THỂ  SƠN

CHẤT BỊT KÍN

1

KHẢ  NĂNG  CHỊU

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÓNG GÓI

Chất bịt kín polyurethane một thành phần, mô đun thấp, 
ninh kết khi tiếp xúc với độ ẩm không khí. Nó có độ bám 
dính tuyệt vời với tất cả các vật liệu xây dựng điển hình 
như  vật liệu gốc xi măng, gạch, gốm, thủy tinh, gỗ, sắt 
mạ kẽm và sơn và nhựa khác nhau.

Khe co giãn giữa nhiều loại vật liệu xây dựng khác nhau. Liên kết ngói mái
Lắp khung cửa PVC. Khe nối giữa cửa gỗ - và khung cửa và tường. Khe nối
giữa các cấu kiện đúc sẵn. Gắn chít đường ống thông khí, máng xối và 
đường ống, vv. Cho khe co giãn giữa các tấm bê tông đúc sẵn.

P635

Đen, Ghi, Trắng

MÀU SẮC

BIẾN  ĐỘNG  25%

DUNG TÍCH

HỘP GIẤY

310 ml 600 ml (Sausage)

12 12

Có khả năng đàn hồi vĩnh viễn. Khả năng chịu biến động 25%. Bề mặt 
hết dính khi đã ninh kết hoàn toàn. Không bám đất. Không co ngót. 
Không sủi bọt. Được tăng cường khả năng lưu kho. Không võng xệ. Lưu 
biến. Dễ dàng thi công bằng súng bơm tay. Có thể sơn phủ

SEALANT CONSTRUCTION 

THẤP

TRƯỚC KHI NINH KẾT

Cơ chế ninh kết                             : Ninh kết hơi ẩm

Tỷ trọng                                         : 1,20±0,03 g/ml

Thời gian hết dính                        : 30-70 phút (23°C và 50% R.H)

Tốc độ ninh kết                : Tối thiểu 2,5mm/ngày       (23°C and 50% R.H)

Võng xệ       : 0 mm (EN ISO 7390)

Chịu nhiệt độ                             : -40°C đến +90°C

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

SAU KHI NINH KẾT

Độ cứng Shore A           : 25-40 sau 28 ngày

Có thể sơn       : Có

Phục hồi đàn hồi        :  70% (ISO 7389)

KÍNH - THỦY TINH

Độ giãn dài                       : 100% (ISO8339)

Modul E100 (23 C)              : 0.35-0.40 N/mm              (ISO8339)

Modul E100 (-20 C)              : < 0,60 N/mm            (ISO8339) 
THỬ DUMBLE

Độ giãn dài                                  :   %600

Độ bền căng              : 1.2-2.0 N/mm

Hóa chất gốc                                 : Polyurethane

Độ đặc                                            : Lưu biến
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