
 

 

INORGANIC ZINC RICH PRIMER 
Soá hieäu                     1011 (IZ-01) 

Loaïi                        Sôn choáng gæ giaøu keõm voâ cô, hai lôùp baûo veä coù nguoàn goác eâtylic silicat vaø 

keõm nguyeân chaát. 

Söû duïng                     Khaû naêng choáng gæ hieäu quả duøng cho voû taøu, cargo, keát caáu theùp nhaø maùy 

ñieän vaø nhaø maùy xay xaùt. 

Ñaëc ñieåm                   1. Có tính năng chống ăn mòn cao và có thể duy trì lâu dài hiệu quả chống gỉ. 

                           2. Chòu taùc ñoäng cuûa maùy cô khí. 

                           3. Khoâng bò aûnh höôûng bôûi taùc ñoäng caét vaø haøn xì. 

                           4. Khaû naêng chòu daàu môõ vaø chaát dung moâi voâ cô toát. 

                           5. Choáng nước, dưới môi trường ẩm ướt có hiệu quả ngăn sắt thép gæ sét. 

                           6. Ñaït thöû nghieäm CNS 4937 K2088 (Phù hợp CNS 4936 K2087 loại thứ  

nhất) 

Ñoä boùng                    Môø 

Maøu saéc                    Maøu xaùm 

Troïng löôïng rieâng            Treân 2.4Kg/L (hoãn hôïp) 

Ñoä nhôùt                    70~85KU (hoãn hôïp) (25°C) 

Thôøi gian khoâ               Sôø thaáy khoâ: 15 phuùt.     Khoâ cöùng: 4 giôø (25°C) 

Ñoä phuû lyù thuyeát             9 m²/L          3.62 m²/KG       34 m²/GL 

Thôøi gian sôn lôùp môùi        Toái thieåu: 24 giôø      Toái ña: 6 thaùng (25°C) 

Ñoä daøy maøng sôn ưôùt:       110µ (microns)       Khoâ: 75µ(microns) 

Tyû leä troän                  Thaønh phaàn chính: boät keõm= 35:65 ( theo troïng löôïng) 

Haøm löôïng khoâng bay hôi     Treân: 75% (hoãn hôïp) 

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

Ñoä chòu nhieät               Lieân tuïc: 400°C 

Chaát pha loaõng             1012 (SP-13)  

Khi nhiệt độ thấp hơn 20°C nên dùng SP-13 chuyên dùng mùa đông 

Mức pha loãng              0~5% (khoâng bao goàm) 

Lôùp phuû tröôùc              Chlorinated Rubber, Vinyl, Polyurethane or Epoxy system paints 

Thôøi gian baûo quaûn          Toái thieåu 6 thaùng theo ñieàu kieän baûo quaûn bình thöôøng.( khoâng ñeå tieáp xuùc 

tröïc tieáp döôùi trôøi naéng hoặc nhieät ñoä trên 40°C) 

Phöông phaùp söû duïng        Phun chaân khoâng 

Löu yù                  1.Ñổ boät keõm từ từ vaøo cuøng chất chính vaø troän không ngừng, sau ñoù chuyeån 

qua loïc löôùi loïc maét 80. 

                       2. Khi söû duïng sôn beân trong beå chöùa, söï thoâng gió phaûi ñöôïc cung caáp đầy ñuû. 

                       3. Khi thi công bất kỳ lớp sơn phủ nào cần phải làm một lớp mist coat (sơn mỏng) 

để traùnh màng sôn xảy ra hiện tượng bọt khí. 

                       4. Beà maët theùp phaûi phun cát xử lý đến SIS Sa 21/2 trở lên, möùc ñoä raùp (45~60µ)  

 5. Khi ñoä aåm töông ñoái thaáp döôùi 40°C, sau khi thi công khoaûng 30 phuùt neân 

phun nöôùc nhaèm taêng söï cöùng chaéc. 

                       6. Ñoä daøy maøng sôn (DFT) khoâng neân quaù 100µ, để traùnh sơn nứt nẻ. 

                       7. Söû duïng No.1006 (EP-03) ñeå toâ söûa, khoâng duøng sôn 1011 (IZ-01), để traùnh 

hieän töôïng bong troùc. 

Ghi chuù:                Möùc ñoä che phuû thöïc teá seõ tuøy thuoäc vaøo hình daùng cuûa ñoái töôïng sôn vaø ñieàu 

kiện moâi tröôøng.  


