
âNeomax  T25 là sản phẩm chống nóng hiệu suất cao, đa �nh 

năng. Sản phẩm thiết kế dưới dạng một thành phần, gốc nước, 

được sản xuất dựa trên công nghệ ceramic cách nhiệt. Lớp phủ 

sau khi hình thành có khả năng chống nóng cho các bề mặt 

được sơn phủ, giúp �ết kiệm năng lượng làm mát cho các 

không gian sử dụng. 

MÔ TẢ

Ÿ Thân thiện với môi trường và không độc hại. 

ỨNG DỤNG

Ÿ Chống nóng bề mặt phía ngoài của các bồn chứa nước, dầu, 

hóa chất, dung môi...;
Ÿ Các vị trí cần chống nóng.

ƯU ĐIỂM
Ÿ Thi công dễ dàng bằng chổi quét, con lăn hoặc máy phun 

chuyên dụng;

Ÿ Khả năng chống thấm tuyệt hảo;
O

Ÿ Khả năng giảm nhiệt độ bề mặt vật liệu được sơn phủ từ 5 C  ¸
O25 C (tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường);

Ÿ Giảm lượng nhiệt hấp thụ vào bên trong không gian sử dụng, 

�ết kiệm năng lượng làm mát;
Ÿ Chống gỉ và tăng độ bền cho mái tôn;

Ÿ Chống nóng cho bề mặt ngoài mái tôn, tường bên ngoài công 

trình;

Ÿ Bám dính tuyệt vời trên nhiều loại bề mặt khác nhau;

Ÿ Bề mặt bóng đẹp, thẩm mỹ, có khả chống rêu mốc;
Ÿ Bền thời �ết, tuổi thọ sản phẩm lâu dài;

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Ÿ Tránh để sản phẩm trực �ếp dưới ánh sáng mặt trời;

Ÿ ¸ 2Bề mặt tôn, thép, kim loại: 0.15  0.25 kg/ m  / lớp;

SẢN XUẤT THEO: TCCS 29:2021/NEOMAX

BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG

ĐỊNH MỨC THI CÔNG

O ONHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG: 10 C  35 C.¸

Ÿ Thi công tối thiểu 2 lớp. 

Ÿ Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;

Ÿ Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ÿ  ̧ 2Bề mặt tường ngoài: 0.2  0.25 kg/ m  / lớp;
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âNeomax  T25
Lớp phủ chống nóng hiệu suất cao

THÁI
TRẠNG MÀU

SẮC GÓI
ĐÓNG

lỏng
Dạng Màu trắng

Hoặc đặt theo yêu cầu
5 Kg/thùng

20 Kg/thùng



Ghi chú:  

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Ÿ Bề mặt trước khi thi công cần để khô tuyệt đối.

Bề mặt mái tôn hoặc kim loại:
Ÿ Vệ sinh sạch gỉ sét nếu có;
Ÿ Vệ sinh sạch bụi bẩn bằng máy xịt nước áp lực cao chuyên 

dụng;
Ÿ Bề mặt để khô tuyệt đối trước khi thi công .âNeomax  T25

Ÿ Các chỉ tiêu kỹ thuật được thí nghiệm trong điều kiện tiêu 
ochuẩn, nhiệt độ môi trường 25 C, độ ẩm không khí 50%;

Bề mặt tường tô vữa hoặc bê tông:

Ÿ Các mẫu thí nghiệm được gia công ở 7 ngày tuổi.

Ÿ Bề mặt cần được làm sạch, không dính dầu mỡ và các tạp 

chất;

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

2     - Bề mặt tường ngoài: 0.2  0.25 kg/ m  / lớp; ̧

THI CÔNG
â

Ÿ Neomax  T25Mở nắp và khuấy đều  từ 2  3 phút bằng máy ¸

khuấy ở tốc độ thấp đến khi hỗn hợp đồng nhất. Sau đó �ến 

hành thi công sản phẩm  bằng chổi quét, con âNeomax  T25

lăn hoặc máy phun chuyên  dụng.
Ÿ Định mức thi công:

2     - Bề mặt tôn, thép, kim loại: 0.15  0.25 kg/ m  / lớp;¸
Ÿ Thi công tối thiểu 2 lớp. Thi công lớp sau cách lớp trước tối 

thiểu 2  3 giờ.¸

Ÿ Chỉ thi công trong điều kiện thời �ết khô ráo, thuận lợi.

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

LƯU Ý

Ÿ Không được đổ bỏ sản phẩm vào nguồn nước mà phải hủy 

bỏ theo đúng quy đinh;
Ÿ Mang kính, giày, găng tay và quần áo bảo hộ trong khi thi 

công;

Ÿ Để �m hiểu thêm các thông �n 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 �nh cơ lý, �nh sinh thái, �nh độc hại và các chỉ 

�êu an toàn liên quan khác. 

Ÿ Nếu sản phẩm bắn vào mắt, cần rửa mắt ngay bằng nước 

sạch nhiều lần và đến cơ sở y tế một cách nhanh nhất;

CH Ỉ TIÊU KỸ THUẬT GI Á TRỊ PP THỬ

Thời gian thi công £ 60 phút -

Thời gian khô không dính 
tay

2  3 giờ ¸ -

Thời gian khô hoàn toàn Sau 24 giờ -

Khả năng giảm nhiệt độ bề 
mặt vật liệu được sơn phủ

O O5 C  25 C¸
(tùy thuộc vào nhiệt 

độ môi trường)

Độ bám dính của lớp phủ 
trên nền tôn mạ kẽm

Điểm 1 TCVN
2097:1993
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CÔNG TY CỔ PHẦN NEOMAX VIỆT NAM

SX tại: Cụm CN Gia Lộc 1, Thạch Khôi, Hải Dương

Trụ sở: 05-NV07, Khu đô thị LIDECO,

Trạm Trôi, Hoài Đức, TP Hà Nội

Hotline: 0938 065 888 - 0836 292 333
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