
 

 

EPOXY ANTI-STATIC COATING 
Soá hieäu                            1015AS 

Loïai                               Sôn phuû không dung môi, hai thành phần coù nguoàn goác nhöïa 

Epoxy khoâng dung moâi vaø chaát ñoâng cöùng keát hôïp vôùi chất 

màu dẫn điện. 

Söû duïng                            Sơn phủ sàn nhà dùng cho nhà xưởng điện tử, xưởng sản xuất 

bánh kẹo, phòng sạch, phòng thí nghiệm, bệnh viện, dụng cụ 

quý giá, phòng máy vi tính, nhà máy phát điện, nhà máy dệt sợi, 

kho hoá chất, phòng quân nhu. 

Ñaëc ñieåm                          1. Maøng sôn dai, chaéc vaø ñoä baùm dính cao. 

                                  2. Ñoä daøy maøng sôn cao khoâng loã kim, ñoä daøy 200µ/moät lôùp. 

                                  3. Chòu taùc ñoäng cuûa daàu vaø nöôùc raát toát. 

                                  4. Chòu taùc ñoäng cuûa caùc loaïi hoùa chaát aên moøn. 

                                  5. Giá trị điện trở hệ thống:104~106 ohms, có thể nhanh chóng  

loại bỏ tĩnh điện sản sinh. 

Ñoä boùng                           Treân 85%. 

Maøu saéc                           Giôùi haïn (tham khaûo baûng maøu) 

Khaû naêng che phuû                   Treân 8 m2/L (hoãn hôïp) 

Troïng löôïng                        Treân 1.3 kg/L (hoãn hôïp) 

Ñoä nhôùt                           100  ̴ 120 KU (25°C) 

Thôøi gian khoâ                      Sôø thaáy khoâ: 6 giôø            Khoâ cöùng: 18 giôø (25°C) 

                                  Löu hoùa hoaøn toaøn: 7 ngaøy (25°C) 

Ñoä daøy maøng sôn toái öu              Khoâ: 0.8mm  

Thôøi gian phuû lôùp môùi               Toái thieåu: 24 giôø          Toái ña: 7 ngaøy (25°C) 

Ñoä phuû lyù thuyeát                   1.0 kg/m2        @0.8mm 

Tyû leä troän                         Thaønh phaàn chính: chaát ñoâng cöùng= 4:1 (theo troïng löôïng) 

Haøm löôïng khoâng bay hôi            Treân 95%(hoãn hôïp) 

Thôøi gian ôû thuøng pha               0.5 giôø (hoãn hôïp) (25°C) 

Chaát pha loaõng                     Soá hieäu 1005 (SP-12) (chỉ dùng rửa dụng cụ) 

Sơn lót thích hợp                  No.1073 Epoxy Clear Cement Primer; hoặc công ty chỉ định PP 

No.1098W Water-Based Epoxy Conductive Primer 

Thôøi gian baûo quaûn                Toái thieåu 1 naêm theo ñieàu kieän baûo quaûn thoâng thöôøng. 

Phöông phaùp söû duïng               Duøng bay, duøng coï ( chỉ sửa chữa diện tích nhỏ). 

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

khuaáy ñeàu, sau đó mới sử dụng.  

                                2. Hôi aåm, daàu môõ, chaát baån, gæ seùt vaø muoái aên mòn phaûi ñược 

laøm saïch hoaøn toaøn tröôùc khi söû duïng sôn naøy. 

                                3. Traùnh sôn vaøo ngaøy möa hoaëc ñoä aåm treân 85%RH, ñaëc bieät 

beà maët öôùt phaûi ñöôïc laøm khoâ hoaøn toaøn. 

                                4. Taát caû caùc thieát bò phaûi ñöôïc laøm saïch hoaøn toaøn ngay sau khi 

söû duïng. 

                                5. Khi söû duïng cho caùc saûn phaåm beâtoâng, beà maët phaûi ñöôïc laøm 

khoâ hoaøn toaøn. 

                                6. Khi thôøi gian theâm lôùp môùi bò vöôït quaù, beà maët sôn phaûi ñöôïc 

laøm nhám ñeå ñaûm baûo ñoä baùm dính.  


