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SƠN CHỐNG THẤM PU MỘT THÀNH PHẦN 
 

Mã số sản phẩm No.789 

Loại  Sơn chống thấm PU một thành phần có nguồn gốc từ nhựa Polyurethane, 

nguyên liệu màu kết hợp với chất phụ gia đặc biệt.  

Sử dụng Sơn chống thấm cho các công trình kiến trúc như nóc nhà, ban công, phòng 

tắm, vườn hoa không trung v.v… 

Đặc tính 1. Độ bám dính vô cùng tuyệt vời. 

 2. Màng sơn cứng chắc, có độ đàn hồi cao, không thấm nước và không thủy 

phân. 

 3. Không cần quậy đều hỗn hợp trước theo tỷ lệ; thi công đơn giản, thuận tiện. 

Màu sắc Màu xám 

Độ nhớt  3000 ~ 10000 cps (25oC) 

Thời gian khô  Sờ thấy khô: 6 giờ       Khô cứng: 24 giờ    Khô cứng hoàn toàn: 7 ngày (25oC) 

Độ dày màng sơn  Kiến nghị 1 ~ 2mm 

Thời gian phủ lớp mới  Tối thiểu: 16 giờ              Tối đa: 3 ngày (25oC)  

Độ phủ lý thuyết 10Kg / 3.33m² (lượng dùng tham khảo) 

Hàm lượng không bay hơi Trên 90%  

Thời gian ở thùng pha          2 giờ (25°C) 

Chất pha loãng  No.736 dung môi pha loãng sơn PU 

Sơn phủ sử dụng  1. No.781 sơn phủ PU chống thấm chịu thời tiết 

                                                2. No.747 sơn phủ PU một thành phần 

Sơn lót sử dụng             1. No.1073 sơn lót trong suốt EPOXY 

                                                2. No.785 sơn lót chống thấm PU (một thành phần)  

Thời hạn bảo quản  Tối thiểu 1 năm theo điều kiện bảo quản thông thường (trong nhà ở nhiệt độ 

25oC và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào ).  

Phương pháp sử dụng  Bay, cọ, con lăn đều được. 

Lưu ý 1. Không thi công ở những nơi có bề mặt xi măng ẩm ướt, bụi bẩn hoặc phấn 

hóa v.v… 

                                     2. Nếu thi công ở nhiệt độ dưới 15°C, màng sơn mỏng sẽ lâu khô. 

                                      3. Một lần sơn mà độ dày vượt quá 2mm, có thể làm cho màng sơn lâu khô và 

                                              sản sinh bọt khí. 

                                                4. Phải lắc đều trước khi sử dụng, sau khi mở túi phải nhanh chóng sử dụng 

hết. 

                                                5. Nếu còn có những yêu cầu liên quan khác, xin vui lòng liên hệ với Công ty.  

                                                6. Độ che phủ thực tế sẽ tùy thuộc vào hình dáng lớn nhỏ của vật thể cần sơn 

và điều kiện môi trường mà thay đổi.  
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