
B1-114 Mastic dẻo nội thất gốc nước 

Đặc tính sản phẩm  

Sản phẩm này được làm từ nhựa cacbonat gốc nước và các thành phần phụ gia khác, thân thiện với môi trường. 

Sử dụng cho bề mặt xi măng trong nhà để lấp đầy lỗ cát, độ bám dính tốt, dễ sử dụng. Dễ chà nhẵn, làm cho bề 

mặt tường mịn hơn. Sản phẩm không chứa formaldehyde, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường.  

Phạm vi sử dụng 

Căn hộ, nhà ở, dãy phòng, chung cư, cầu thang ... các kiến trúc nội thất... 

Thi công 

1. Xử lý bề mặt: các đường nứt, mối nối, vết lõm phải được làm sạch và không bám bụi, không có vết dầu, 

đảm bảo khô ráo hoàn toàn, các đường nứt hoặc vết lõm có thể xử lý cùng lúc. Nếu vết nứt dài hoặc lõm 

sâu và rộng thì có thể chia làm 2 lần xử lý để tránh bị co rút và nứt. 

2. Sửa chữa: Dùng dụng cụ thích hợp lấy bột trét để trám vào vị trí cần sửa chữa, nhấn nhẹ để bột trét có thể 

lấn sâu vào vết nứt, vết lõm, cố gắng làm phẳng bề mặt để không tốn công chà nhẵn. 

3. Chà nhám: bột trét khô sau 1-2 tiếng, sử dụng giấy nhám 400 chà nhẵn, sau đó dùng chổi lông gà hoặc giẻ 

lau làm sạch bề mặt thì có thể quét sơn. 

* Thời gian khô thay đổi tùy thuộc vào độ dày lớp phủ, độ ẩm không khí và điều kiện thông gió. 

Dụng cụ sử dụng:  Dụng cụ trám trét  

Chú ý:  

1. Nếu bột trét dính vào sàn nhà đã khô, có thể dùng dụng cụ trám trét cạy bong, sau đó dùng vải ẩm lau sạch.  

2. Tay hoặc dụng cụ bị dính bột trét có thể rửa bằng nước ấm. 

3. Lượng vật liệu còn dư sau khi sử dụng, nên đậy chặt nắp và để ở nơi thoáng mát.  

4. Bột trét của chúng tôi không được pha với nước, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 

Cảnh báo an toàn sức khỏe 

1. Không phải thực phẩm! Nếu nuốt phải sẽ có hại cho sức khỏe! Tránh xa tầm tay trẻ em. 

2. Nếu dính vào mắt hoặc da hãy rửa bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ. 

3. Nếu làm đổ vật liệu, dùng giẻ lau hoặc phủ cát lên sau đó làm sạch, không đổ vật liệu còn dư vào mương 

thoát nước. 

4. Không dùng sản phẩm này để bảo quản thực phẩm. 

 

Tên sản phẩm：Bột trét nội thất 

Thành phần：nhựa, cacbonat, phụ gia đặc biệt 

Thời hạn lưu trữ： ở nhiệt độ thường là 5 năm  

Ngày sản xuất：in trên bao bì    Khối lượng tịnh：500g MADE IN TAIWAN 

Nhà sản xuất：CTY YULUNG TAIWAN 育隆造漆工業股份有限公司 

Thành phố Taoyuan, khu Nam Guishan…… 桃園市，龜山區南上里大坑一段 18 巷 3 號 

Hotline miễn phí 免付費服務電話：0800 261 588 


