
 

 

 

POLYURETHANE CLEAR COATING (N-TYPE) 

Soá hieäu No.722 

Loïai Laø sôn phuû hai thaønh phaàn do nhöïa Acrylic và nhựa Polyol keát hôïp vôùi chaát ñoâng cöùng Polyisocyanate 

khoâng ngaû vaøng taïo thaønh. 

Söû duïng Lôùp phuû trong suốt duøng cho ñoà goã và kim loại như : đồ gia dụng, nhạc cụ, đồ thủ công mỹ nghệ, thiết 

bị thể thao vv…. 

Ñaëc ñieåm 1. Cho ñoä boùng vaø beà maët tuyeät vôøi. 

2. Có độ bám tuyệt vời với đồ gỗ và chế phẩm kim loại. 

3. Bền hóa chất cực tốt không dễ bị daàu môõ, axít, dung dòch kieàm vaø muoái aên moøn. 

4. Ñoä chịu nhiệt vaø chòu maøi moøn raát toát. 

Ngoại quan Dịch thể trong suốt 

Troïng löôïng rieâng Treân 0.85 kg/L (hoãn hôïp) 

Ñoä nhôùt 55 ～ 80 KU (hoãn hôïp) 

Thôøi gian khoâ Sôø thaáy khoâ            1 giôø. 

 Khoâ cöùng               6 giôø. 

Thôøi gian sôn lôùp keá tieáp  (25 ) Toái thieåu                4 giôø               Tối đa                 6 tháng 

Ñoä daøy maøng sôn Öôùt          50 microns  

 Khoâ          25 microns 

Haøm löôïng khoâng bay hôi (by Weight) Treân 50% 

Ñoä phuû lyù thuyeát 20.0 ㎡/L   20.0㎡/kg  75.7 ㎡/Gal (WFT:110 microns) 

Chaát pha loaõng NO.736 PU Thinner 

Möùc pha loaõng 5 ～ 20 ％(theo troïng löôïng.) 

Lôùp phuû tröôùc Soá hieäu No.711 

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

Tyû leä troän Chaát dính : chaát ñoâng cöùng =  86 : 14 (theo troïng löôïng.) 

Thôøi gian ôû thuøng pha 

Phương pháp thi công 

4 giôø. (hoãn hôïp) (25 ) 

Phun, cọ, con lăn 

Löu yù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú 

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

2. Caùc vếât dô baån, aåm öôùt vaø choã bò troùc sôn treân beà maët phaûi ñöôïc laøm saïch.  

3.Söû duïng chấât pha loaõng 736 traùnh taïo boït taêm vaø loã kim.. 

4. Naép ñậy chaát ñoâng cöùng phaûi ñoùng kín traùnh phaûn öùng vôùi khí aåm taïo thaønh boït taêm vaø keo hóa. 

5. Do có hạn chế về thời gian ở thùng pha nên chất chính và chất đông cứng sau khi pha trộn cần phải sử 

dụng hết trong thời gian cho phép. 

6. Caàn kieåm soaùt chaët cheõ, khoâng vöôït quaù 50µ moãi lôùp traùnh noåi bọt khí.  

7. Taát caû caùc duïng cuï phaûi ñöôïc röûa saïch ngay sau khi sôn.. 

8. Sơn lót loại sơn này khoâng thích hợp phun 2 lần sơn lót. 

9.Traùnh sôn vaøo ngaøy möa hoaëc ñoä aåm treân 85% RH, ngoài hơi nước bề mặt ảnh hưởng độ bám ra 

màng sơn sẽ có hiện tượng mất độ bóng. 

10. Nếu phải thay đổi quét tay hoặc quét lăn, xin thông báo cho đại diện bộ phận kinh doanh của công ty. 

Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc hình dạng, trạng thái và điều kiện môi trường của vật cần sơn 


