
 

 

 

SƠN PHỦ PU VỚI THÀNH PHẦN CHẤT RẮN CAO 

Soá hieäu No.UP-450F 

Loïai Sôn có nguồn gốc từ nhöïa Acrylic keát hôïp vôùi nhựa polyol vàchaát ñoâng cöùng Polyisocyanate khoâng 

ngaû vaøng taïo thaønh. 

Söû duïng Sơn duøng cho keát caáu theùp, xe coä, caàu ñöôøng, taøu bieån, kim loại, nhaø maùy ñieän, nhaø maùy giấy, nhaø 

maùy hoùa chaát vaø ñoà goã, saûn phaàm FRP, vv…. 

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

2. Khaû naêng chòu taùc ñoäng thôøi tieát toát vôùi ñoä boùng beàn. 

3. Chòu được chaát daàu môõ, axít, dung dòch kieàm vaø muoái aên moøn. 

4. Ñoä baùm dính vaø độ cứng tuyệt vời, chòu maøi moøn raát toát.. 

Maøu saéc 

Điểm bốc cháy 

Màu trắng hoặc màu chỉ định 

20℃ (68
0
F) 

Troïng löôïng rieâng Treân 1.3 kg/L (hoãn hôïp) 

Ñoä nhôùt 80 ～110 KU (hoãn hôïp) 

Thôøi gian khoâ Sôø thaáy khoâ            1 giôø. 

 Khoâ cöùng               8 giôø. 

Thôøi gian sôn lôùp keá tieáp  (25 ) Toái thieåu                4 giôø. 

 Toái ña                   6 tháng. 

Ñoä daøy maøng sôn Öôùt          105 microns  

 Khoâ          60 microns 

Haøm löôïng khoâng bay hôi (by Weight) Treân 57% (hoãn hôïp) 

Ñoä phuû lyù thuyeát 9.0 ㎡/L   6.8㎡/kg  36 ㎡/Gal  

Chaát pha loãng NO.736 PU Thinner 

Möùc pha loãng 10 ～ 15 ％(theo troïng löôïng) 

Lôùp phuû tröôùc Soá hieäu No.1007, No.1006, No.1050, No.1061, No.1061GF, No.700 

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

Tyû leä troän Chaát dính : chaát ñoâng cöùng =  88 : 12 (theo troïng löôïng.) 

Thôøi gian ôû thuøng pha 

Phöông phaùp söû duïng 

2 giôø. (hoãn hôïp) (25 ) 

Phun, con laên, coï 

Phun xịt 

 

 

Löu yù 

Kích thước miệng phun     0.019’’  ̴ 0.023’’ 

Áp suất không khí lần 2   4  ̴ 6kg/cm2 

Tỉ lệ nén                33:1 hoặc lớn hơn 

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

2.Tránh thi công vào những ngày mưa hoặc ẩm ướt, đặc biệt là khi bề mặt ẩm ướt phải làm khô ráo. 

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

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

5. Khi thi công trong bồn chứa phải chú ý thông gió thích hợp. 

6. Khi thời gian phủ lớp mới vượt quá thời gian quy định phỉa chà nhám bề mặt, để đảm bảo khả năng bám 

dính.  

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

8. Một lần phun độ dày vượt quá 80µ rất dễ xảy ra bọt khí, khi thi công cần quản lý hiệu quả. 


