
 

 

EPOXY POTABLE WATER TANK LINING (JWWA K-135) 
Soá hieäu                         1058 

Loaïi                            Sơn phủ độ dày cao có nguồn gốc nhựa Epoxy đặc biệt và chất  

đông cứng kết hợp với chất màu chịu nước. 

Söû duïng                        Ñaëc bieät duøng cho bể chứa nước uống và nước ngọt, thùng chứa, 

 thùng chứa dầu và bì dằn tàu. 

Ñaëc ñieåm                       1. Ñoä daøy cao (maøng sôn coù theå ñaït ñöôïc 125µ/1 lôùp xòt) 

                               2. Maøng sôn dai vaø chaéc ñoä choáng maøi moøn raát toát. 

                               3. Chòu taùc ñoäng cuûa nöôùc, daàu vaø hoùa chaát raát toát. 

                               4. Phù hợp qui định tiêu chuẩn Nhật Bản JWWA K135 2007. 

Ñoä boùng                        Boùng 

Maøu saéc                        Maøu xaùm. 

Điểm cháy                      250C (hỗn hợp) 

Troïng löôïng                     Treân 1.35 kg/L (hoãn hôïp) 

Ñoä nhôùt                        90~100KU (hoãn hôïp) (25°C) 

Thôøi gian khoâ                   Sôø thaáy khoâ: 1 giôø         Khoâ cöùng: 4 giôø 

                               Löu hoùa hoøan toaøn: 7 ngaøy (25°C   RH=75%) 

Ñoä daøy maøng sôn toái öu          Öôùt: 230µ(microns)          Khoâ:125µ(microns) 

Ñoä phuû lyù thuyùeât                4.3m2/L       3.3m2/Kg        16.2m2/Gl 

Thôøi gian theâm lôùp môùi           Toái thieåu: 8 giôø    Toái ña: 5 ngaøy (25°C)   hoaëc 3 ngaøy (30°C) 

    Tyû leä troän                      Thaønh phaàn chính: Chaát ñoâng cöùng=90:10 (theo troïng löôïng) 

Theå tích vaät raén                 Treân 70% (hoãn hôïp) 

Thôøi gian ôû thuøng pha            8 giôø (hoãn hôïp) (20°C)  

Ñoä chòu nhieät                   Lieân tuïc: 93°C         Gián ñoaïn: 121°C 

Chaát pha loaõng                 1005 (SP-12)chaát pha loaõng Epoxy 

Tyû leä pha loaõng                 0-5% (Khoâng bao goàm phaàn röûa duïng cuï) 

Xử lý bề mặt                   Sắt thép: phun cát đến SIS Sa 2 1/2 trở lên 

                              Bê tông: quét cát hoặc tạo nhám thích hợp. 

Hệ thống sơn                  Kim loaïi: lót nền No.l009 (50µ), lớp giữa No.1058 (100µ), phủ mặt  

No.1058 (100µ) Tổng độ dày 250µ. 
                                      Ximaêng: lót nền No.1073 (25µ), lớp giữa No.1058 (125µ), phủ mặt  

No.1058 (125µ) Tổng độ dày 275µ 

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

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

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

khuaáy ñeàu. 

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

beà maët öôùt phaûi ñöôïc laøm khoâ hoaøn toaøn. 

                             3. Khi sơn trong không gian kín, phải chú ý sự thông gió. 

                             4. Khi thi công sơn cho bồn nuôi tôm, cá. Phải thử nghiệm trước khi 

sử dụng.                    

  


