
 

 

WATER-BASED CATALYZED EPOXY TOPCOAT 
Soá hieäu                      1030FM 

Loaïi                        Sơn phủ epoxy gốc nước hai thành phần có hiệu suất cao được làm từ nhựa 

đặc biệt với khả năng chống chịu thời tiết vượt trội và khả năng kháng hóa 

chất và chất độn màu 

Söû duïng                     thích hợp sử dụng cho các nhà máy thực phẩm trong nhà và ngoài trời, nhà 

máy hóa dầu, bệnh viện và nhà máy điện tử, phù hợp cho việc trang trí và bảo 

vệ kết cấu xi măng và thép với khả năng chống ô nhiễm, không độc tính, 

chống chịu thời tiết và kháng hóa chất, phù hợp hơn cho sơn chống cháy 

.Ñaëc ñieåm                   1. Bền ô nhiễm rất tốt. 

2. Có khả năng chịu tác động thời tiết tốt 

3. Chịu tác động của hoá chất rất tốt. 

4. Chất pha loãng là nước, không bốc cháy, không lãng phí. 

5.Hiệu quả chống nấm mốc tuyệt vời khi phối hợp với sơn chống cháy FM-900 

6.Với sơn chống cháy FM-900, nó có độ bám dính tốt 

Độ bóng                    Bóng mờ, ít bóng 

Maøu saéc                    Hệ màu nhạt. 

Troïng löôïng                 Treân 1.05 Kg/ L 

Ñoä nhôùt                    80~115 KU (hỗn hợp) (250C) 

Thôøi gian khoâ               Sôø thaáy khoâ:2 giôø     Khoâ cöùng: 10 giôø (25°C) 

                           Löu hoùa hoaøn toaøn: 14 ngaøy (25°C) 

Ñoä daøy maøng sôn toái öu       Ướt: 125µ (nncrons)     Khô: 50µ (micro) 

Thôøi gian sôn lôùp môùi        Toái thieåu: 18 giờ (25°C) 

Ñoä phuû lyù thuyeát            30m2/gal       

Tyû leä troän                  Tyû leä chæ ñònh cuûa nhaø saûn xuaát. 

Thôøi gian ôû thuøng pha        24 giờ (25°C) 

Chaát pha loaõng              Nước máy 

Hàm lượng không bay hơi    45 % trở lên 

Möùc pha loaõng              0  ̴ 5% (Khoâng bao gồm rửa dụng cụ). 

Lôùp lót thích hợp            Xi măng: No.410-1 Rainbow Emulsion Prime 

                                  No.1030CP Water-Based Epoxy Clear Primer 

                                  No.420 Solvent- Based Elastomeric Sealer 

Mạ kẽm : No.500P Galvanized Steel Emulsion Paint 

                          Sắt thép: No.1035 Water-Based Epoxy Aluminum Tripolyphosphate Primer. 

                          Sơn chống cháy:  
EP-66（60μ）+FM-900（độ dày theo kích thước lõi dầm thép）+1030FM（50μ） 

EP-66（60μ）+F-1    （độ dày theo kích thước lõi dầm thép）+1030FM（50μ） 

EP-66（60μ）+F-100  （độ dày theo kích thước lõi dầm thép）+1030FM（50μ）                              

Thôøi gian baûo quaûn          Toái thieåu 2 naêm theo ñieàu kieän baûo quaûn bình thöôøng 

Phöông phaùp söû duïng        Phun, con lăn.  

Löu yù:                     1. Troän thaønh phaàn chính vaø chaát ñoâng cöùng theo tyû leä troän, sau ñoù khuấy 



 

 

ñeàu. 

                              2. Traùnh thi công khi thôøi tieát möa hoaëc ñoä aåm >85% RH. 

                              3. Hơi ẩm, dầu mỡ, và bụi bẩn trên bề mặt cần phải làm sạch. 

                              4. Sản phẩm này không hiển thị rõ hiện tượng keo hóa, xin sử dụng hết trong 

thời gian qui định . 


