SƠN BỒN NƯỚC EPOXY KHÔ NG DUNG MÔ I
Số hiệu
Loại

Sử dụng

Đặc điểm

Màu sắc
Trọng lượng
Độ nhớt
Thời gian khô
Thời gian sơn lớp mới
Độ dày màng sơn tối ưu
Thể tích rắn
Độ phủ lý thuyết
Hỗn hợp sơn
Thời gian có thể sử dụng
Chất pha loãng
Điểm bốc cháy
Thời gian bảo quản
Phương pháp sử dụng
Hệ thống sử dụng

4567
Sơn Epoxy khoang nước dằn không dung môi là sơn hai thành
phần có nguồn gốc từ nhựa Epoxy Bisphenol A và nhựa
Polyamino kết hợp chất độn chống ăn mòn.
1.Thích hợp dùng cho bồn nước mới và sơn bảo dưỡng chống gỉ,
ngoài ra còn thích hợp dùng cho các công trình chống gỉ cho vật
liệu kết cấu bê tông và kết cấu thép của hệ thống thoát nước, cống
rãnh, đường ống hút xả, nhà máy phát điện, cầu, nhà máy hóa
chất.
1.Khả năng bám dính tốt đối với vật liệu thép và bê tông.
2.Khả năng chịu nước và ăn mòn tốt.
3.Khả năng tương thích tốt với hệ thống chống ăn mòn cực âm.
4.Trong sơn không có thải khíVOC.
5.Màu trắng của sản phẩm này đã thông qua kiểm tra NFS
( National sanitation foundation ) ANSI 61, thích hợp dùng bên
trong bồn nước uống.
Màu trắng
Trên 1.4kg/L ( hỗn hợp)
Khoảng 110 KU (hỗn hợp ) (25oC)
Sờ thấy khô: 4giờ Khô cứng: 8 giờ (25o)
Hoàn toàn khô cứng 5 ngày (25oC)
Tối thiểu 12giờ
Tối đa 10 ngày (25oC)
Ướt: 150  (micron)
Khô:150  (micron)
100 % ( hỗn hợp )
19.2 m²/Gal
Chất chính : Chất đông cứng = 3 : 1 ( Theo tỷ trọng)
Trên 1 giờ ( 25oC , hỗn hợp )
No.1005 chất pha loãng Epoxy ( SP-12) (chỉ dùng để rửa công cụ)
Trên 100 oC ( hỗn hợp )
Tối thiểu 1 năm theo điều kiện bảo quản thông thường.
Phun xịt ( dùng cọ và lăn dặm vá ở các vị trínhỏ hạn chế )
Vật liệu thép : No.4567 ( màu trắng/150 + No.4567 ( màu
trắng/150, tổng độ dày 300 .
Bê tông : No. 1073 (25) + No.4567 ( màu trắng/150) +
No.4567 ( màu trắng/150), tổng độ dày 325.

Thao tác phun xịt
Lưu ý.

Kích thước miệng phun : 0.019” ~ 0.025” Á p suất khí vào trên
6kg/cm2.
1.Bề mặt không được có dầu , bụi , hạt cát và các tạp chất khác ,
xử lí bề mặt sắt thép phải đạt ISO-Sa 2 ½ hoặc SSPC-SP-10, độ
nhám bề mặt đạt trên 30m.
2.Chất chính và chất đông cứng phải khuấy đều, thi công trong
vòng 60 phút.
3.Sử dụng máy phun xịt tỷ lệ trên 60 : 1 phun.
4.Khi thi công phải đeo găng tay để tránh sơn dính vào da , nếu
không cẩn thẩn bị sơn dính vào mắt, mũi, miệng phải lập tức
dùng nước rửa sạch.
5.Thi công bên trong bồn chứa phải chú ý thông gió.
6.Nếu thời gian thi công lớp mới vượt quá thời gian quy định ,
phải mài nhám bề mặt sơn , để tăng khả năng bám dính.
7.Nếu có thắc mắc về hệthống sơn xin liên hệ bộ phận kĩ thuật của
công ty.

