
 

POLYURETHANE SEALANT  
PU 400 

 

 
Mô tả: 

FINIX PU 400 là chất polyurethane sealant dùng trong các khớp nối xây dựng. Sau khi lưu hoá 
Polyurethane với hơi ẩm khí quyền để tạo thành chất bền và dễ uốn đệm kín bằng cao su.  
FINIX PU 400 có độ bám dính tốt với bê tông, gạch, gỗ sơn, nhôm, thép, thép không gỉ và nhựa. 
Đáp ứng các tiêu chuẩn Hàn Quốc đặc điểm kỹ thuật KS F 4910, ML  
Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C-920, loại S, lớp NS, Class 25 Sử dụng NT, M, A và O. 

Đặc điểm: 

- Polyurethane một thành phần 
- Ứng dụng dễ dàng 
- Tính đàn hồi tốt và phục hồi ngăn chặn sự di chuyển của chất nền trong điều kiện thay đổi nhiệt 
- Sau khi lưu hóa, duy trì tính đàn hồi liên tục và kéo dài 
- Giảm chi phí xây dựng và thời gian 

Ứng Dụng: 

- Viền khung kim loại 
- Nối, bịt kín PC hoặc RC 
- Sửa chữa khu vực bê tông nứt với bảng điều khiển ALC 
- Nối, bịt kín các mối hàn với nhau 
- Bịt kín các khối bê tông đúc sẵn 
- Bín kín chỗ ngói, gạch, đá 
- Nối, bịt kín Hệ thống thoát nước 
- Sửa chữa các vết nứt bê tông 
- Trám và bịt kín lại các mối nối có thể co và mở rộng 
- Không khả kháng với tia cực tím) 

- Nhiệt độ thi công là 50C đến 400C 

Màu sắc: 

- Xám, đen, trắng nhạt 

Đóng gói: 

- 600ml (840g)/tuýp, 20 tuýp/thùng 

Bảo quản: 

- Lưu trữ trong điều kiện khô mát ở dưới 250C.  
- Tránh tiếp xúc với độ ẩm và ánh sáng mặt trời trực tiếp. 

 



 
An toàn sử dụng: 

- Kích ứng da và mắt, và có thể độc hại thông qua tiếp xúc vật lý vì vậy bạn phải tuân thủ theo 
đúng biện pháp phòng ngừa. 

- Tránh tiếp xúc với da, nếu tiếp xúc với da phải lau ngay bằng một mảnh vải mỏng và rửa dưới 
vòi nước chảy bằng xà phòng.  

- Tránh tiếp xúc mắt, trong trường hợp tiếp xúc mắt, rửa ngay với thật nhiều nước và liên hệ 
với bác sĩ. 

Thông số kỹ thuật: 

Chỉ tiêu ĐVT Kết quả 

Thời gian không dính 
(250C, 60% RH) 

 < 12 tiếng 

Thời gian bảo quản (2mm, 
250C, 60% RH) 

 24 tiếng 

Trọng lượng riêng (g/ml) 1.4 + 0.1 
Độ rắn (%) >95 

Thời điểm cháy  N/A 

Độ cứng sau 30 ngày (Shore A) 40 + 10 
Độ bền kéo (MPa) >2 
Độ giãn dài (%) >700 

Độ đàn hồi (%) >70 

100% độ dài  tại 250C N/mm2 0.3 
100% độ dài tại -200C N/mm2 0.2 

Lưu ý: 

- Tất cả các thông tin cung cấp là kết quả của các xét nghiệm và kinh nghiệm của chúng tôi và 
có tính chất chung tuy nhiên, không bao hàm bất kỳ trách nhiệm pháp lý.  

- Đây là trách nhiệm của người sử dụng để xác minh bằng cách thử nghiệm riêng của mình nếu 
các sản phẩm phù hợp cho các ứng dụng.  

- Chúng tôi không cung cấp bảo hành hoặc bảo đảm cho sản phẩm làm vào các điều kiện khác 
nhau mà là ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. 


