CHỐNG THẤM

Nhũ tương nhựa đường cao cấp
TOA WEATHERKOTE
Mô tả

TOA Weatherkote No.3 là một loại nhũ tương nhựa đường cao cấp dùng để chống thấm và bảo vệ bê
tông, gỗ và kim loại. Khi khô tạo thành một lớp nhựa đường màu đen bền vững, mềm dẻo, không bị
chảy lún.

Thông số kỹ thuật
Thành phần

Màu sắc

Nhựa đường (hắc ín)

khoảng 53%

Nước

khoảng 43%

Phụ gia

khoảng 2%

Nhựa thông

khoảng 2%

Tham khảo bảng màu

Hàm lượng rắn %

> 58

Tỉ trọng

0.90 - 1.00

Hướng dẫn thi công
Dụng cụ sơn

Cọ

Chất pha loãng

nước sạch

Tỉ lệ pha loãng

tùy thuộc vào điều kiện thi công

Dùng để chống thấm:

1.Làm sạch bề mặt. Pha loãng TOA WeatherkoteNo.3 với nước theo tỷ lệ
1:1 và quét trên bề mặt. Chờ khô.
2.Quét tiếp 2 lớp TOA Weatherkote No.3 nguyên chất với tỷ lệ 0.5kg cho một
mét vuông diện tích bằng chổi hoặc ru-lô. Chờ lớp thứ nhất khô trước khi
quét lớp thứ 2.
3.Nếu cần có thể trộn TOA Weatherkote No.3 với cát mịn và xi măng làm
mát-tít để trát vào chổ nứt.

Dùng để chống rỉ:

1.Làm sạch và cạo rỉ khỏi bề mặt kim loại.
2.Quét 2 lớp TOA Weatherkote No.3 với tỷ lệ 0.5 kg cho một mét vuông diện
tích. Chờ lớp thứ 1 khô trước khi quét lớp thứ 2. Sau đó để khô hoàn toàn.

Rửa dụng cụ:
Chú ý:

Sử dụng nước lạnh khi ướt và dầu hỏa khi khô.
- Chỉ sử dụng nước để pha loãng, không sử dụng dung môi hữu cơ hoặc dầu.
- Trường hợp đang dùng dở dang, đổ một lớp nước đầy 1 cm lên trên sau đó
bảo quản trong vỏ đựng kín.

Lưu ý

Bảo quản nơi khô ráo, xa ngoài tầm tay với trẻ em, tránh dính vào mắt.
Đăng ký theo tiêu chuẩn số TCCL 14:2001

Thông tin thêm

Những thông tin trên được cung cấp dựa trên những thông số trong phòng thí nghiệm và kinh
nghiệm thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bảo hành vì sản phẩm được sử dụng dưới nhiều điều
kiện khác nhau. Chúng tôi có thể thay đổi những thông tin trên mà không cần báo trước.
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