
 

 

EPOXY TOPCOAT 
Soá hieäu                   1001FM 

Loaïi                     Sôn phuû Epoxy hoaøn thieän, hai lôùp baûo veä, ña duïng coù nguoàn goác nhöïa 

Epoxy. 

Söû duïng                  Lớp phủ lên lớp chống cháy cho nội thất như nhà máy hóa dầu, nhà máy điện tử, 

bệnh viện, v.v.. 

Ñaëc ñieåm               1.Chịu ô nhiễm raát toát. 

                       2.Chòu taùc ñoäng cuûa nöôùc raát toát.  

                       3.Chòu taùc ñoäng cuûa hoùa chaát raát toát. 

                       4.Sử dụng với sơn chống cháy FM-900 có độ bám rất tốt. 

Maøu saéc                Màu chỉ định 

Độ bóng                Boùng mờ, ít bóng 

Troïng löôïng rieâng        Treân 1.3 kg/L (hoãn hôïp) 

Ñoä nhôùt                70-100 KU (hoãn hôïp) 

Thôøi gian khoâ           Sôø thaáy khoâ: 2 giôø       Khoâ cöùng: 4 giôø (25°C) 

                       Löu hoùa hoaøn toaøn: 7 ngaøy RH=60% (25°C)   

Thôøi gian phuû lôùp môùi    Toái thieåu :6 giôø            

Ñoä daøy maøng sôn toái öu   Öôùt: 84µ (microns)    Khoâ: 50µ (microns) 

Theå tích vaät raén         Treân 70% (hoãn hôïp) 

Ñoä phuû lyù thuyeát        11.9 m²/L      45㎡/Gal   

Chaát pha loaõng          SP-12 chaát pha loaõng Epoxy 

Möùc pha loaõng          0-5% 

Chất nền thích hợp      Bản thép, bản mạ kẽm đã thi công lớp chống cháy. 

Lôùp lót thích hợp       Mạ kẽm:No.1020(30μ)+ FM-900（độ dày theo kích thước lõi dầm thép）+1001FM 

（50μ）  

                     Sắt thép: EP-66(60μ)＋FM-900（độ dày theo kích thước lõi dầm thép）+1001FM 

（50μ）  

IZ-01(50μ)＋EP-66(50μ)＋FM-900 (độ dày theo kích thước lõi dầm  

thép)+1001FM(50μ)  

EP-03AA(50μ)+EP-66(50μ)+FM-900(độ dày theo kích thước lõi dầm 

thép)+1001FM(50μ)  

Thôøi haïn baûo quaûn      Toái thieåu 2 naêm theo ñieàu kieän baûo quaûn thoâng thöôøng 

Tyû leä troän             Thaønh phaàn chính: chaát ñoâng cöùng= 88:12 (theo troïng löïông) 

Thôøi gian ôû thuøng pha   Toái thieåu 8 giôø (hoãn hôïp)(25°C) 

Phöông phaùp söû duïng    Phun xòt, coï, con laên.  

Chú ý an toàn          Trong quá trình thi công, phải thông gió để tránh ảnh hưởng đến sự khó chịu của cơ  

thể, nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy đi khu vực không khí trong lành hít thở và 

biện pháp bảo vệ cá nhân phải đeo để phù hợp các quy định về an toàn lao động. 

Löu yù                 1. Troän thaønh phaàn chính vaø chaát ñoâng cöùng theo tyû leä troän vaø khuaáy ñeàu 

                      2. Hôi aåm, caùc veát daàu, veát baån, gæ seùt vaø lôùp muoái aên moøn treân lôùp neàn phaûi 

ñöôïc laøm saïch hoaøn toaøn tröôùc khi sôn 

                      3. Thi công nên tránh khi mưa hoặc độ ẩm tương đối trên 85% RH 



 

 

                      4. Sản phẩm này không có thời gian hóa keo rõ ràng, hãy sử dụng trong hết thời gian 

quy định.                      

                      


