
 

 

MIDDLE COATING FOR FIRE-PROOFING 

Soá hieäu                           1060FM  

Loaïi                             Sôn lót lớp giữa chuyên cho chống cháy hai thành phần coù nguoàn 

goác nhöïa đặc biệt keát hôïp vôùi chất đông cứng vaø chaát maøu đặc thù 

tạo thành. 

Söû duïng                          Kết cấu thép sau khi thi công sơn chống cháy gốc dầu FM-900, phủ lên 

lớp sơn lớp giữa cho lớp phủ trên cùng. 

Ñaëc ñieåm                        1. Maøng sôn dai vaø cöùng vôùi ñoä baùm dính tuyeät vôøi. 

                                     2. Kết hợp với sơn chống cháy gốc dầu FM-900 làm sơn lớp giữa cho  

lớp phủ sau cùng, có độ bám dính tuyệt vời. 

                                   3. Khả năng chịu dầu, dung môi và hóa chất tuyệt vời. 

Ñoä boùng                         Môø 

Maøu saéc                         Màu trắng, xám nhạt. 

Khaû naêng che phuû                 Treân 11.1 m2/L (hoãn hôïp) 

Ñoä nhôùt                         60~75KU (hoãn hôïp) (25°C) 

Troïng löôïng                      1.30 Kg/L (hoãn hôïp) 

Thôøi gian khoâ                    Sôø thaáy khoâ: 1 giôø         Khoâ cöùng: 6 giôø 

                                Khoâ hoaøn toaøn: 7 ngaøy (25°C) 

Ñoä daøy maøng sôn toái öu            Öôùt: 100µ (microns)          Khoâ: 40 µ(microns) 

Ñoä phuû lyù thuyeát                 10 m2/L     7.69 m2/Kg   37.85 m2/Gl 

Thôøi gian sôn lôùp môùi             Toái thieåu: 8 giôø (25°C) 

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

Haøm löôïng khoâng bay hôi          Treân 60% (hoãn hôïp) (theo troïng löôïng) 

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

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

Möùc pha loaõng                   5~15% (theo troïng löôïng) 
Lôùp phuû tröôùc                       FM-900 SOLVENT-BASED INTUMESCENT FIRE RESISTANCE MASTIC  

COATING   
Lớp sơn kế tiếp                    Epoxy, PU, Floruacacbon 
Thôøi gian baûo quaûn                  Toái thieåu 1 naêm theo ñieàu kòeân baûo quaûn thoâng thöôøng. 

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

ñeàu, để 10-20 phút mới sử dụng. 

                              2. Veát baån nhö aåm öôùt, daàu môõ, gæ seùt, buïi, lôùp sôn cuõ vaø muoái aên moøn 

treân lôùp neàn phaûi ñöôïc laøm saïch hoaøn toaøn tröôùc khi phuû theâm lôùp môùi. 

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

aåm öôùt phaûi ñöôïc laøm khoâ hoaøn toaøn. 

                              4. Taát caû caùc thieát bò phaûi ñöôïc laøm saïch sau khi söû duïng 

                             5. Khi sôn trong boàn chöùa, heä thoáng thoâng gioù phaûi ñöôïc cung caáp đầy 

ñuû. 

Chuù thích:                    Möùc ñoä che phuû thöïc teá seõ tuøy thuoäc vaøo hình daùng cuûa vaät theå ñöôïc sôn 

vaø ñieàu kieän moâi tröôøng. Noùi chung möùc ñoä che phuû lyù thuyeát cuûa coï seõ 

laø 1.4 laàn vaø cuûa phun laø 1.7 laàn so vôùi möùc ñoä thöïc teá. 


