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Hóa ch�t Polyurethane là s�n ph�m ch�ng th�m m�t�
thành ph�n g�c dung môi v�i đ� đàn h�i cao và kh��
năng ch�ng th�m tuy�t v�i. H�p ch�t t�o màng d�a trên�
nguyên lý h�p th� thành ph�n nư�c trong không khí đ��
hình thành l�p màng ch�ng th�m. Màng ch�ng th�m sau�
khi đóng r�n có cư�ng đ� kéo dãn cao và kh� năng ch�u�
nư�c�t�t.

M�t thành ph�n nên s� d�ng đư�c luôn,�
không�c�n�thi�công�l�p�lót;
Thi công d� dàng b�ng ch�i quét, con lăn�
ho�c�máy�phun�chuyên�d�ng;
Kh� năng bám dính t�t h�u h�t v�i các lo�i�
n�n�và�b��m�t;
Sau khi thi công t�o thành màng liên t�c,�
không�có�các�m�i�n�i;
Kh� năng ch�ng ch�u đư�c các v�t n�t c�a�
n�n�tuy�t�v�i;
Tính�năng�ch�ng�th�m�hoàn�h�o;
Không�đ�c�h�i�sau�khi�đã�khô�hoàn�toàn;
Phù h�p thi công cho các b� m�t đ�ng và�
n�m�ngang.

1.3 - 1.65kg/m2/l�p cho đ� dày l�p ph� là�
1 mm, đ� dày thi công 1 l�p không quá�
1mm
Thi�công�t�i�thi�u�2�l�p
Thi công l�p sau cách l�p trư�c 6-8 gi� và�
theo hư�ng vuông góc v�i l�p trư�c. Đ��
cho l�p cu�i cùng khô hoàn toàn trong�
vòng 24 gi� trư�c khi thi công các l�p hoàn�
thi�n�khác..

Dùng�đ��t�o�ra�l�p�ph��ch�ng�th�m�cho:
Mái,�sê�nô�mái...
Sân�thư�ng,�sân�phơi...
Ban�công,�lô�gia...
Tư�ng�ngoài�nhà...
B�n�tr�ng�cây,�b�n�hoa...
Khu�v��sinh...
Sàn t�ng h�m, vách t�ng h�m, h� pít thang�
máy...
B��bơi,�b��nư�c�c�u�ho�...
Công�trình�giao�thông,�thu��l�i,�thu��đi�n...
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5��Đ�nh�m�c�th��c�ng

B�o�qu�n�nơi�khô�ráo,�thoáng�mát;
Tránh đ� s�n ph�m tr�c ti�p dư�i ánh sáng�
m�t�tr�i,
B�o qu�n tránh xa các ngu�n nhi�t và�
ngu�n�gây�cháy...
Do s�n ph�n đ�m đ�c, n�u mu�n s� d�ng�
dung môi đ� pha loãng c�n lien h� nhân�
viên�k��thu�t�đ��đư�c�hư�ng�d�n�c��th�
�p�ng��c�th�ng�kh��l���kho
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STT H�ng m�c I 

1 Hàm l��ng ch�t r�n/%          � 85 

2 T� l� kéo �ãn/%         � 500 

3 C��ng �� ��t/（N/��    � 15 

4 Khô b� m�t /h           � 12 

5 Khô th�c t�/h           � 24 

6 C��ng �� k�t �ính/MPa        � 1.0 
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