
NHỰA EPOXY SL – 1401(A+B) 

Keo trám trét tường nứt EPOXY 

MÔ TẢ : 
SL – 1401 là loại keo trám lấp đường nứt dung dịch A+B không trở màu xám. 

Tỷ lệ : Dung dịch A+B ( 2:1) sau khi pha trộn đều nhau, phải sử dụng hết trong vòng 

30 phút. 

Thời gian cứng : Khô cứng sau 3 tiếng ( nhiệt độ 25C ). 

Thích hợp sử dụng : Đường nứt, gia cố trám bề mặt các vật liệu bằng cây, đá, gạch, 

sàn bê tông. 

Ưu điểm : Thời gian khô cứng nhanh, độ nhạy cứng tốt, chỉ cần trét bằng đường nứt. 

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM : 
2 thành phần, 7.5 kg/1 cặp, bên trong gồm hột cát mịn, khi thi công không bị dính 

ngược trở lại, lớp phủ lên bề mặt không bị rỗng, bong tróc, chất liệu cứng, thi công 

không bị chảy, rất tiện cho thi công mặt đứng, độ kết dính cao, thích ứng với những 

công trình có kết nối. 

PHẠM VI ỨNG DỤNG : 
Trám lấp đường nứt, gia cố bề mặt lỗ tổ ong, xử lý chống rỉ bề mặt cốt thép ngoài trời, 

gia cố mối nối, trám lấp lỗ hỏng trên nền nhà. 

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG : 
Làm sạch bên trong đường nứt cần thi công, dung dịch A + B trộn đều với nhau, dùng 

bàn chà trét vào làm bằng bề mặt, kết cấu thép lộ ra ngoài trước khi làm phải xử lý 

bằng chất chống rỉ, sau đó mới gia cố. 

CƯỜNG ĐỘ VẬT LÝ : 
Cường độ nén 650 (kgf/cm2) 

Cường độ cong  300 (kgf/cm2) 

Cường độ kéo 200 (kgf/cm2) 

 

BẢO QUẢN : 
Để sản phẩm nơi thông thoáng và mát dịu, thời gian bảo quản 24 tháng. 
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