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         KEO TRÁM KHE HỞ AB 

 

 
 

 

Công cụ sử dụng: 

                  Cái bay, dụng cụ  

                   trám trét 

 
  

  

 

THÔNG TIN CHUNG 

Keo AB là sản phẩm có hai thành phần, không chứa dung môi và formaldehyde, sử dụng được cho các vết 

nứt, đường nối và vết trầy xước Thành phần có nhựa epoxy và chất làm cứng tạo nên độ bám dính tuyệt 

vời, dùng được cho cả tường trong nhà và ngoài trời. 

 
TÍNH NĂNG CHÍNH 

1. Sản phẩm không có dung môi, không thêm dung môi và không có mùi hăng. 

2. Độ bám dính và bám dính tuyệt vời. 

3. Nhanh chóng làm khô xây dựng đơn giản và nhanh chóng. 

4. Dùng được cho cả trong nhà và ngoài trời. 

5. Nó có thể tránh nứt do sự co rút của tấm để đạt được hiệu ứng bề ngoài. 

 
PHẠM VI SỬ DỤNG 

Các đường nối và cốt thép, gỗ, ván ép, tường trong và ngoài… 

 
CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ THI CÔNG 

Chuẩn bị bề mặt 

Loại bỏ các tạp chất, nước đọng, dầu nhớt, rêu và các lớp sơn cũ. Phải rửa sạch bề mặt bằng nước và để 

khô hoàn toàn. Các vết nứt, đường nứt của bề mặt thi công cần được vệ sinh sạch sẽ. 

 
Thi công 

- Không được pha loãng. Trộn đều theo tỷ lệ 1:1 

- Đặt hỗn hợp lên vị trí cần xử lý, nhấn nhẹ để keo AB len sâu vào vết nứt, sau đó làm phẳng bề mặt.. 

- Nếu vết nứt sâu hoặc rộng nên chia làm nhiều lần trám để tránh vật liệu co rút và nứt. 

- Keo AB sau khi trộn nên sử dụng trong khoảng 30 phút ở nhiệt độ (25°C). 

 
GHI CHÚ: 

1. Không sử dụng nếu trời mưa hoặc có sương mù dày đặc dự báo xảy ra trong vòng 24 giờ. 

2. Không sử dụng sản phẩm khi nhiệt độ dưới 50°F (10°C). 

3. Dùng ngay sau khi mở nắp. 

4. Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp để không bị hỏng. 

5. Độ phủ thực tế và thời gian sấy khô chỉ để tham khảo, có thể khác nhau tùy thuộc vào bề mặt, độ phẳng, 

độ dày, độ ẩm và điều kiện luồng không khí. 

 
CẢNH BÁO SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN 

1. Để xa tầm tay trẻ em - không được uống. 

2. Đeo thiết bị bảo vệ đường hô hấp thích hợp. 

3. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. 

4. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt hãy rửa ngay bằng nước và đến gặp bác sĩ. 

5. Sau khi tiếp xúc với da nên rửa bằng xà phòng và nước. 

6. Bảng chỉ dẫn an toàn vật liệu (SDS) sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với đại lý địa 

phương để biết thêm chi tiết. 

Thời gian khô: 
Khoảng 1~3h 

Khô hoàn toàn: 6h 

Độ phủ: 

Tùy vào việc sử dụng của 

khách hàng. 


