
ASPHALT PRIMER
(SƠN LÓT GỐC DẦU CHỐNG THẤM)

□ Product Overview / Mô tả sản phẩm:
    

HB ASPHALT PRIMER is an asphalt-based material designed for priming a 

variety of surfaces to provide a firm base and improved adhesion of hot-

mopped or cold-applied asphalt coatings, roof cements, and asphalt-based roof 

and flooring adhesives

Sơn lót góc dầu chống thấm là một vật liệu gốc nhựa đường, được thiết kế 
dùng để sơn lót cho nhiều loại bề mặt khác nhau, nhằm tạo nên một lớp nền 
chắc chắn và tăng độ bám dính cho các lớp phủ nhựa đường nóng hoặc lạnh, 
mái nhà xi măng và gốc nhựa đường và các chất kết dính trên sàn.

● Prime coating of surface to be waterproofing 

     & dampproofing

● Adhesion of waterproofing sheet       

● Rustproofing of metal surface

● Preservation of timber against decay

● Lớp sơn lót bao phủ bề mặt có tác dụng chống thấm và chống ẩm
● Tăng độ bám dính cho các tấm lợp chống thấm
● Chống rỉ sét cho các bề mặt kim loại
● Chống mối mọt cho cá bề mặt gỗ

HANBON INDUSTRIES Co., Ltd.



□ Quality Standard (ASTM D41 & KS M 2270) /

Tiêu chuẩn chất lượng (ASTM D41 & KS M 2270):

TEST ITEM / Mục Kiểm Tra STANDARD / Tiêu Chuẩn

Viscosity (SFS) 25°C / Độ nhớt 25 ~ 125

Distillate Vol% of the Primer/

% khối lượng chưng cất của Sơn 
lót

UP TO 225°C OVER 35

UP TO 360°C BELOW 65

Residue from Distillation

Penetration (25°C, 100g, 5sec) / 

Dư lượng từ việc chưng cất
(25°C, 100g, 5 giây)

PENETRATION@25°C dmm 20 ~ 50

SOLUBILITY IN T.C.E VOL(%) OVER 99

□ Application / Thi công:

- After drying surface completely. Remove hole and pointed part. Also clean

the surface by eliminating dirt, rust and small crumbs with brush or

conpressed air.

- Apply Primer with roller or brush after cleaning surface.

- Drying time of Primer is about 1-5 hours. If drying time passed over 24

hours or contaminated with dirt or sand, recoating is necessary. (Low quality

primers in Viet Nam market take over 8 hours to dry).

- Sau khi bề mặt khô hoàn toàn. Loại bỏ lỗ và phần nhọn. Đồng thời làm
sạch bề mặt bằng cách loại bỏ bụi bẩn, rỉ sét và các mảnh vụn nhỏ bằng bàn
chải hoặc khí nén.
- Thi công Primer bằng con lăn hoặc cọ sau khi làm sạch bề mặt
- Thời gian khô của Primer khoảng 1-5 giờ. Nếu thời gian khô kéo dài hơn 
24 giờ hoặc bị nhiễm bẩn hoặc cát, việc sơn lại là cần thiết. (Sơn lót chất 
lượng thấp trên thị trường Việt Nam mất hơn 8 giờ để khô). 



Ratio Using / Tỉ lệ sử dụng :

SURFACE/

BỀ MẶT
CONCRETE/

BÊ TÔNG

ROUGH CEMENT 

LAYER / LỚP VỮA 
LỒI LÕM

SMOOTH 

CEMENT LAYER 

/LỚP VỮA NHẴN

METAL / KIM 
LOẠI

WOOD / GỖ

RATIO /TỶ 
LỆ

0.4 ~ 0.6 0.2 ~ 0.4 0.1 ~ 0.3 0.1 ~ 0.2 0.3 ~ 0.4

□ Caution/ Chú ý:

   ●  Keep away from flame as it is inflammable.

   ●  Clean tools by solvent after working.

   ● Tránh xa lửa vì sơn lót dễ bắt lửa. 
     ● Vệ sinh dụng cụ bằng dung môi sau khi thi công.

※ Drying time depends on the place, However one to five hours is normally required 

for the satisfactory setting

※ Thời gian khô của sơn lót tùy thuộc vào địa điểm, thường sẽ mất từ 1-5 tiếng.


