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BestSeal AC351 
Hợp chất trám bít, gốc acrylic copolymer, một thành phần 

Mô tả: 
BestSeal AC351 là hợp chất keo dán hoặc trám bít, đàn hồi, gốc nhựa Acrylic, 

một thành phần, trộn sẵn, sử dụng ngay mà không cần pha chế gì thêm. 

Ứng dụng: 

BestSeal AC351 dùng cho các hạng mục như: 

 Trám joint, khe co giãn, khớp nối chuyển dịch thấp… 

 Trám các vết nứt tường bao che trước khi sơn… 

 Dán kính, nhôm và các tấm kim loại khác... 

Ưu điểm: 

 Bám dính tốt lên bề mặt nhiều loại vật liệu nền khác nhau như kim loại, gỗ, 

thủy tinh, bê tông, gạch, tấm xi măng cốt liệu sợi (composite), thạch cao... 

 Độ đàn hồi cao, có thể sử dụng ngoài trời. 

 Cho phép các loại sơn gốc nước sơn lên bề mặt. 

 Dễ vệ sinh, chùi rửa bằng nước sạch khi chưa đóng rắn. 

 Không độc hại, thân thiện môi trường. 

Thông số kỹ thuật: 

Dạng tồn tại:  Dạng kem sệt 

Màu sắc: Trắng, xám 

Thành phần: Nhựa Acrylic Copolymer, cốt liệu khoáng và phụ gia chuyên dụng 

Đóng gói: Dạng tuýp 350 gram. Hoặc 01; 05; 10; 25 kg/thùng 

Tỉ trọng: 1.50 kg/lít 

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ môi trường 10 ÷ 30oC 

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bao bì chưa mở 

Thời gian khô mặt: Khoảng 20 phút @ 30oC 

Thời gian có thể sơn 

lên bề mặt: 
Khoảng 24 giờ @ 30oC 

Độ co ngót ~ 15 % 

Độ cứng Shore A ~ 60 ÷ 70 

 

Bề mặt vật liệu Bê tông & vữa xi măng Thuỷ tinh (kính) Nhôm & kim loại 

Cường độ bám dính (MPa) ≥ 1.5 ≥ 1.0 ≥ 1.0 
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HƯỚNG DẪN THI CÔNG: 

Chuẩn bị bề mặt: 

Tất cả các bề mặt cần dán, trám phải được vệ sinh sạch, không nhiễm dầu, 

mỡ, bụi bẩn hoặc các tạp chất khác... 

Bề mặt phải được ráo nước (không đọng vũng). 

Nhằm tăng độ thẩm mỹ cho đường dán hoặc khe trám, nên sử dụng băng keo 

giấy dán kín xung quanh mép khe và được lột bỏ sau khi thi công. 

Thi công: 

Sử dụng bơm keo chuyên dụng (loại xy-lanh mở nắp một đầu) hoặc các dụng 

cụ thích hợp như bay trám joint chuyên dụng bằng thép (hoặc nhựa)... để thi 

công sản phẩm BestSeal AC351. 

Làm sạch phần keo dư thừa ngay sau khi thi công bằng vải ẩm. 

Vệ sinh: 

Dùng nước sạch và xà phòng để vệ sinh thiết bị, dụng cụ ngay sau khi thi 

công và trước khi BestSeal AC351 bắt đầu đóng rắn. 

BestSeal AC351 đã đóng rắn chỉ có thể loại  bỏ bằng các biện pháp cơ học 

thích hợp. 

An toàn: 

Sản phẩm không độc hai đối với sức khoẻ người thi công. Tuy nhiên, trong 

một số trường hợp, có thể gây dị ứng đối với da mẫn cảm khi tiếp xúc lâu. 

Nên mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ lao động khi thi công sản 

phẩm. 

Trường hợp bị văng vào mắt, mũi, miệng…nên rửa ngay bằng nước sạch 

nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và 

đúng phương pháp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miễn trừ: 

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực 

tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm 

xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của 

mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm 
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