
MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG
• Neomax® Thinner 820 là loại dung môi chuyên dụng sử dụng 
để pha loãng sản phẩm Neomax® 820 để thi công lớp lót.

CÁCH SỬ DỤNG
• Neomax® Thinner 820 chỉ dùng sử dụng pha loãng cho sản 
phẩm Neomax® 820 mà không được sử dụng cho các sản phẩm 
chống thấm gốc polyurethane khác;
• Định mức sử dụng: 20% - 25% so với trọng lượng của Neomax® 
820. Sử dụng máy khuấy chuyên dụng để khuấy đều hỗn hợp 
Neomax® 820 hỗn trong vòng 2 -3 phút sau khi đã pha loãng 
bằng Neomax® Thinner 820;
• Chỉ sử dụng Neomax® Thinner 820 pha loãng cho Neomax® 
820 khi thi công lớp lót mà không sử dụng khi thi công các lớp 
phủ kế tiếp.

VỆ SINH VÀ AN TOÀN
• Không được đổ vào cống, nước hoặc đất mà phải hủy bỏ theo 
đúng quy định;
• Sản phẩm dễ bắt lửa nên tuân thủ các biện pháp an toàn trong 
quá trình thi công. Mang kính, giày, găng tay và áo bảo hộ trong 
khi thi công sản phẩm;
• Để tìm hiểu thêm các thông tin và các khuyến cáo về an toàn 
khi sử dụng, lưu trữ và thải bỏ sản phẩm, người sử dụng nên tham 
khảo tài liệu kỹ thuật an toàn mới nhất của sản phẩm trình bày về 
tính cơ lý, tính sinh thái, tính độc hại và các chỉ tiêu an toàn liên 
quan khác.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
•  Trạng thái: Dạng lỏng;  
•  Màu sắc: Không màu. 

QUY CÁCH: 
•  4.4 kg/ thùng;

BẢO QUẢN
•  Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
•  Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời;
•  Sản phẩm dễ bắt lửa nên cần bảo quản tránh xa các nguồn 
nhiệt và nguồn gây cháy.

HẠN SỬ DỤNG
•  12 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
•  20% - 25% so với trọng lượng Neomax® 820;
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CÔNG TY CỔ PHẦN NEOMAX VIỆT NAM

VPGD: Toà nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, 
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Showroom: 09-LK03, KĐT LIDECO, Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội
Website: neomax.vn

CHI NHÁNH MIỀN NAM - NEOMAX MIỀN NAM

VPGD: N24 KDC Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Showroom: 1294 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Website: neomaxmiennam.vn - neomaxmiennam.com

Những thông tin kỹ thuật và các hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng các sản phẩm được công bố trong tài liệu này dựa trên cơ sở khoa học, quá trình nghiên cứu và kinh nghiệm của Neomax.
Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất về sản phẩm, chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này.
Trong thực tế ứng dụng, người sử dụng cần xem xét, kiểm tra mức độ thích hợp của sản phẩm trong trường hợp cụ thể hoặc có thể nhờ sự hỗ trợ , tư vấn trực tiếp từ bộ phận kỹ thuật :

1900 3160 hoặc     028 99999 232


