
Lớp lót Acrylic gốc dung môi

Làm lớp lót thích ứng cho việc ổn định bề mặt mái và tường (bê tông, vữa, thạch cao, 

tấm thạch cao, sơn cũ, vv.) và được phủ đè bằng sơn hoặc hợp chất chống thấm đàn hồi.

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Lĩnh vực ứng dụng

Đặc tính / Ưu điểm

- Dễ sử dụng

- Độ thấm thấu cao

- Nhanh khô

- Ổn định bề mặt mới và cũ và tăng cường độ bám dính của sơn và hợp chất chống thấm.

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt: Mặt nền phải sạch, khô và không bám bụi, dầu, mỡ, rêu cà các vật liệu kém bám dính. Khe nứt lớn và 

khe nối bị hư hại phải được sửa chữa và điền đầy.

Thi công: Khuấy kĩ sản phẩm trong thùng của nó và quét/lăn/phun một lớp.

Lưu ý

- Không thi công sản phẩm dưới trời mưa hoặc dự báo có mưa trong thời gian ninh kết.

- Không thi công sản phẩm ở nhiệt độ <+5°C.

- Bê tông và thạch cao mới phải được lưu hóa tối thiểu 4 tuần trước khi ứng dụng sản phẩm. Sơn phủ phải được tiến 

hành trong vòng 3 ngày, nếu khôngthì phải chà nhẹ bề mặt đã được quét sơn tạo độ nhám để đảm bảo độ bám dính.  

- Silatex®Primer có thể được pha với 10-15% dung môi Neotex 1111.

Đóng gói

Thùng thiếc 5L

Vệ sinh dụng cụ

Rửa bằng Neotex 1111 ngay sau khi sử dụng

Thời hạn sử dụng

2 năm khi được bảo quản nguyên thùng.

Đặc điểm kỹ thuật
3Tỷ trọng: 0,81g/cm

2Định mức tiêu thụ: 160-180ml/m /lớp(tùy theo độ hấp thụ của mặt nền)

Hình thức: Trong suốt – vàng nhạt

0Thời gian khô: 1-2 giờ ở 25 C (tùy theo điều kiện thời tiết & nhiệt độ)
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