
 

GRAY SURFACER 
 

Soá hieäu  903  

Loaïi  Sơn lót lớp giữa có nguồn gốc nhựa phenolic kết hợp với phụ gia màu tính khô 

đặc biệt.  

Söû duïng  Sơn lót lớp giữa dùng cho sơn ô tô và các loại máy móc. 

Ñaëc ñieåm  1. Nhanh khô 

2. Độ bám dính và chịu mài mòn rất tốt. 

3. Độ bám dính tuyệt vời với lớp phủ kế tiếp. 

Maøu saéc  Màu xám 

Độ bóng Mờ 

Khaû naêng che phuû Treân 10 m2/L     

Troïng löôïng Treân 1.3 kg/L 

Ñoä nhôùt (25oC) 80 ~ 100 KU  

Thôøi gian khoâ (25oC) Sôø thaáy khoâ: 15 phút    khoâ cöùng: 2 giôø   

Thôøi gian theâm lôùp môùi(25oC) Toái thieåu : 3 giôø     

Ñoä daøy maøng sôn toái öu Öôùt 85 microns      khoâ 40 microns  

Theå tích vaät raén Treân 60 % 

Ñoä phuû lyù thuyeát 11.8 m2/L    8.4 m2/Kg    44.7 m2/GL          

Chaát pha loaõng  805 Chaát pha loaõng 

Möùc pha loaõng 5 ~ 10 % ( theo troïng löôïng ) 

Lôùp phuû tröôùc  No.902  

Lôùp phuû tieáp theo Ready-mixed paint, Synthetic Enamel & Lacquer. 

Thôøi haïn baûo quaûn  
Phương pháp thi công 

Toái thieåu 1 naêm theo ñieàu kieän baûo quaûn thoâng thöôøng  

Phun, cọ 

Löu yù  

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

1. Tröôùc khi söû duïng phaûi khuaáy ñeàu sôn, khi sôn quaù ñaëc, theâm 

chaát pha loaõng theo soá löôïng trong phaïm vi quy ñònh. 
2. Hơi ẩm, dầu mỡ, bụi bẩn và chỗ màng sơn bong trên bề mặt phải 

được làmsạch cũng như chỗ bị muôi ăn mòn. Để đảm bảo độ dính 
của bề mặt. 

3. Nên tránh sơn vào điều kiện thời tiết sau: ngày mưa; bề mặt 

sương ẩm; thời tiết trên 40°C hoặc dưới 10°C. 

4. Lớp sơn kế tiếp phải chờ cho lớp sơn đầu khô hoàn toàn, mới thi 

công. 

Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc hình dạng, trạng thái, và điều kiện môi 

trường của vật cần sơn 

 


