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QUY TRÌNH SƠN SÀN BÊTÔNG
I. PHƢƠNG PHÁP THI CÔNG SÀN BÊ TÔNG
1. Lấy cốt sàn
Việc lấy cốt sàn được thực hiện theo phương pháp đo mực nước chuẩn.
2. Chống thấm sàn
Các phương pháp chủ yếu nhằm chống thẩm thấu hóa chất, hơi ẩm… giữa bề mặt bê
tông và nền đất hiện nay là:


Trải vải địa kĩ thuật hoặc vải PP dệt, kết hợp phủ màng bitum nhũ tương.



Trải vải PE.



Trải tấm trải bitum cuộn dán nóng hoặc nguội.

3. Đổ bê tông – Gạt vữa mặt
Thực hiện đổ bê tông theo mác và độ dày theo thiết kế. Hiện nay có 2 dạng bê tông là bê
tông trộn sẵn và bê tông trộn theo mẻ. Nhưng chúng ta nên sử dụng bê tông trộn sẵn vì dạng bê
tông này được trộn theo tỉ lệ thành phần chuẩn và trộn nguyên khối nên bề mặt bê tông có độ
ổn định cao, ít tạo bọt.
Sau khi bề mặt bê tông được gạt phẳng, khô (độ cứng xuyên kim khoảng 1mm) tiến
hành xoa- tạo phẳng bằng máy mài.
Chú ý: Tránh không để thừa nhiều nước hoặc tiến hành xoa khi bề mặt sàn còn ướt sẽ gây nổi
xi măng gây hiện tượng mác bề mặt quá cao hoặc cháy xi măng cục bộ, cả 2 trường hợp đều
gây hiện tượng kém hấp thu sơn trên bề mặt bê tông.
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4. Bảo dƣỡng sàn
Sau khi đổ xong, cần tiến hành dưỡng hộ trong thời gian 28 ngày với sàn mới và 10
ngày với sàn cũ đổ thêm lớp vữa mặt.
5. Chuẩn bị bề mặt sàn bê tông mới
Bề mặt sàn được coi là đủ tiêu chuẩn thi công sơn sàn sau 28 ngày là:
 Đủ mác: cốt sàn cần đủ mác theo thiết kế để đảm bảo độ chịu lực.
 Đủ khô: sàn có thể hút nước và thóat nước đều, không bị ướt khu vực
 Đủ phẳng: toàn khối sàn cần có độ phẳng tương đối, không bị lệch cốt
 Đủ mịn và đủ xốp: để tạo điều kiện cho sơn ngấm sâu, bám dính tốt với nền.
 Đủ sạch: không chứa tạp chất như dầu mỡ, vết cao su, bitum nhũ tương, asphan, đất, cát,
bụi.
6. Chuẩn bị bề mặt sàn bê tông cũ
 Với bề mặt bê tông cũ đã được sơn thì phải loại bỏ hết lớp sơn cũ bằng máy bắn đinh hoặc
phun cát sau đó thổi sạch bụi trước khi sơn.
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II. CÁC HỆ SƠN
1. Hệ sơn Epoxy gốc không dung môi
a. Đặc điểm:
 Loại sơn: Sơn Epoxy không dung môi là sơn hai thành phần, dùng chất đóng rắn
polyamine, được dùng để sơn bề mặt bê tông; không gây mùi độc hại cho người thi công.
 Công dụng: Bảo vệ nền nhà xưởng, kho, trạm xăng dầu, bãi đậu xe, nhà ăn, bệnh viện,
phòng thí nghiệm, nhà máy hóa chất, dược phẩm…
 Tính chất: Độ bám dính cao vào bề mặt bê tông. Bền với axit, kiềm, muối, xăng dầu, nước
biển, nước ngọt. Độ bền sử dụng có thể trên 3 năm tùy theo độ dày màng sơn bảo vệ. Có tác
dụng trang trí và chống thẩm thấu của các tác nhân ăn mòn đối với bề mặt cần bảo vệ.. Có khả
năng chịu nhiệt từ 50C tới 1200 C, không gây cháy và không dẫn cháy
2. Hệ sơn Epoxy gốc dung môi
a. Đặc điểm:
 Loại sơn: Sơn Epoxy dung môi là loại sơn hai thành phần, dùng chất đóng rắn polyamine,
được dùng để sơn bề mặt bê tông, gây mùi.
 Công dụng: Sơn loại này được sử dụng cho sàn nền nhà xưởng, sàn tầng hầm, bãi đỗ xe,
trường học, văn phòng làm việc…
 Tính chất: Có độ bám dính tốt với bề mặt bê tông, tính thẩm mỹ cao; kháng bụi, kháng hóa
chất, kháng ăn mòn tốt; chống rạn nứt, dễ làm sạch, vô trùng, thi công nhanh và tính kinh tế
cao. Có tác dụng trang trí và chống thẩm thấu của các tác nhân ăn mòn đối với bề mặt bê tông.
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3. Hệ sơn PU
a. Đặc điểm
 Loại sơn : Là loại sơn 2 thành phần gồm isocyanat và nhựa polyol, được dùng để sơn bảo
vệ bề mặt bêtông.
 Công dụng : Bảo vệ bề mặt sàn bê tông trong thời gian dài ở điều kiện khí hậu công
nghiệp ; có tác dụng trang trí, chống thẩm thấu của các nhân tố ăn mòn.
 Tính chất : Bền màu, khô nhanh, chịu nước, chịu thời tiết, chịu dầu, chịu hóa chất, chịu
axit và bazơ, không bị phấn hóa, chịu được tia UV, chịu được nhiệt độ từ - 250C trở lên.
III.

QUY TRÌNH SƠN SÀN BÊ TÔNG

1. Quaù trình laøm saïch beà maët
 Böôùc 1: Laøm saïch baèng phöông phaùp queùt nhằm loaïi boû heát buïi baån treân beà maët vaø caùc
chaát baån raén baùm treân beà maët beâtoâng moät caùch loûng leûo.
 Böôùc 2: Laøm saïch baèng maùy huùt buïi nhaèm loaïi boû buïi treân beà maët vaø caùc maûnh vôõ khaùc
 Böôùc 3: Laøm saïch baèng khoâng khí nhằm loaïi boû maûnh vôõ, buïi baån, phaàn xi maêng baùm
dính moät caùch loûng leûo nhaèm cung caáp moät beà maët beâtoâng vöõng chaéc khoâng coù buïi baån.
 Böôùc 4: Laøm saïch baèng nöôùc nhaèm loaïi boû buïi và các chaát baån beà maët tan trong nöôùc
 Böôùc 5: Laøm saïch baèng dung dòch chaát taåy röûa nhaèm loaïi boû chaát baån beà maët tan trong
nöôùc, caùc loaïi daàu, caùc loaïi môõ vaø caùc vaät lieäu nhuõ hoaù khaùc treân beà maët.
 Böôùc 6: Laøm saïch baèng nöôùc nhaèm loaïi boû buïi, chaát baån vaø caùc chaát baån beà maët tan
trong nước.
Chuù yù: Neáu saøn beâtoâng ñaõ ñöôïc sôn thì tieán haønh böôùc 5 sau ñoù caàn loaïi boû lôùp sôn cuõ
baèng maùy goõ ñinh, tieáp theo tieán haønh caùc böôùc töø 1 ñeán 4.
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2. Các hệ thống sơn sàn bêtông
Để thực hiện sơn sàn bê tông chúng ta có thể sử dụng một trong hai hệ thống là hệ thống
sơn Epoxy tự phẳng và hệ thống sơn Epoxy lăn bằng rulo.

Hệ thống sơn Epoxy tự phẳng

Hệ thống sơn epoxy lăn bằng
rulo

Sử dụng Epoxy 2 thành phần có Sử dụng Epoxy 2 thành phần có
Đặc điểm

khả năng tự liên kết và dàn trải khả năng tự liên kết và dài trải ra
ra trên một bề mặt phẳng đều về trên một bề mặt phẳng đều về độ
độ dày, kết dính chặt chẽ, độ dày, kết dính chặt chẽ, độ bóng
bóng cao và bền
 Bề mặt mịn, cứng, bền và kết

cao và bền
 Dễ thi công, cường độ bám

dính tốt. Dễ dàng chùi rửa và làm dính tốt, dễ vệ sinh, lực che phủ

Ƣu điểm

sạch

tốt.

 Chống bám bụi, chống nấm

 Chống bụi, chống nấm mốc và

mốc và vi khuẩn, không hút

vi khuẩn, dễ làm sạch, bóng đẹp.

nước, chống thẩm thấu.

 Phòng độc tốt, an toàn

 Chịu mài mòn, cách nhiệt,

 Dễ thi công, dễ chùi rửa và bảo

cách điện, chịu hóa chất, chịu tải quản, tiết kiệm và thiết thực, chi
trọng lớn.

phí bảo dưỡng thấp,hiệu quả kinh

 An toàn, vệ sinh, không độc,

tế cao.

không hôi.
 Giá thành, chi phí cho việc thi  Độ bền thấp.
Nhƣợc điểm

công tương đối cao.

 Không chịu được tải trọng lớn.

 Phòng thử nghiệm, phòng vô

 Khu lắp ráp sản xuất, nhà

trùng, phòng máy tính.

xưởng, xưởng đóng chai, nhà bếp,

 Phòng làm việc, phòng máy

phòng trưng bày...

điều khiển, phòng lưu trữ

 Gian đóng gói, hành lang, lối đi

 Bệnh viện, xưởng dược GMP, bộ hay nơi để hàng.
Ứng dụng thực tế

xưởng thực phẩm.

 Phủ tường không bụi, phủ trần

 Xưởng may mặc, nhà máy sợi, nhà.
nhà máy quang học.

 Phủ chống khuẩn nhà máy chế

 Xưởng điện tử, dệt và các loại biến thực phẩm, dược phẩm,
gia công nói chung khác.

phòng thí nghiệm.
 Thi công , sửa chữa sàn cũ.
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Baûng thoâng soá kyõ thuaät Sôn loùt saøn beâ toâng epoxy heä dung moâi EF 1000

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Teân chæ tieâu
Chieàu daøy maøng sôn, m
PVC, theo % theå tích
Ñoä nhôùt, cP
Ñoä mòn, m
Ñoä phuû, m2/lít
Ñoä baùm dính, ñieåm
Ñoä beàn uoán, mm
Ñoä beàn va ñaäp, KG.cm
Ñoä cöùng buùt chì
Haøm löôïng chaát khoâng bay hôi, % khoái löôïng
Thôøi gian khoâ :
Khoâ beà maët, giôø
Khoâ hoaøn toaøn, giôø
Ñoä boùng quang hoïc 60o
Ngaâm trong nöôùc muoái 5% trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% H2SO4 trong 200 giôø
Ngaâm trong daàu DO trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% NaOH trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% HCl trong 200 giôø
Khaû naêng chòu UV

Khuyeát taät cuûa maøng sôn

20

Haøm löôïng chaát höõu cô bay hôi, % theo khoái löôïng (VOC)

21
22
23

Ñoä baùm dính treân sôn loùt maãu I, % dieän tích ñaàu ño
Ñoä baùm dính treân caùc loaïi sôn khaùc, % dieän tích ñaàu ño
Ñoä choáng soác nhieät

Giaù trò
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Baûng thoâng soá kyõ thuaät Sôn phuû saøn beâ toâng epoxy heä dung moâi EF…….. ( Maøu saéc tuøy choïn)

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Teân chæ tieâu
Chieàu daøy maøng sôn, m
PVC, theo % theå tích
Ñoä nhôùt, cP
Ñoä mòn, m
Ñoä phuû, m2/lít
Ñoä baùm dính, ñieåm
Ñoä beàn uoán, mm
Ñoä beàn va ñaäp, KG.cm
Ñoä cöùng buùt chì
Haøm löôïng chaát khoâng bay hôi, % khoái löôïng
Thôøi gian khoâ :
Khoâ beà maët, giôø
Khoâ hoaøn toaøn, giôø
Ñoä boùng quang hoïc 60o
Ngaâm trong nöôùc muoái 5% trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% H2SO4 trong 200 giôø
Ngaâm trong daàu DO trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% NaOH trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% HCl trong 200 giôø
Khaû naêng chòu UV

Khuyeát taät cuûa maøng sôn

20

Haøm löôïng chaát höõu cô bay hôi, % theo khoái löôïng (VOC)

21
22
23

Ñoä baùm dính treân sôn loùt maãu I, % dieän tích ñaàu ño
Ñoä baùm dính treân caùc loaïi sôn khaùc, % dieän tích ñaàu ño
Ñoä choáng soác nhieät

Giaù trò
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Baûng thoâng soá kyõ thuaät Sôn phuû saøn beâ toâng epoxy heä khoâng dung moâi EFS…… (maøu saéc tuøy choïn)

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Teân chæ tieâu
Chieàu daøy maøng sôn, m
PVC, theo % theå tích
Ñoä nhôùt, cP
Ñoä mòn, m
Ñoä phuû, m2/lít
Ñoä baùm dính, ñieåm
Ñoä beàn uoán, mm
Ñoä beàn va ñaäp, KG.cm
Ñoä cöùng buùt chì
Haøm löôïng chaát khoâng bay hôi, % khoái löôïng
Thôøi gian khoâ :
Khoâ beà maët, giôø
Khoâ hoaøn toaøn, giôø
Ñoä boùng quang hoïc 60o
Ngaâm trong nöôùc muoái 5% trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% H2SO4 trong 200 giôø
Ngaâm trong daàu DO trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% NaOH trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% HCl trong 200 giôø
Khaû naêng chòu UV

Khuyeát taät cuûa maøng sôn

20

Haøm löôïng chaát höõu cô bay hôi, % theo khoái löôïng (VOC)

21
22
23

Ñoä baùm dính treân sôn loùt maãu I, % dieän tích ñaàu ño
Ñoä baùm dính treân caùc loaïi sôn khaùc, % dieän tích ñaàu ño
Ñoä choáng soác nhieät

Giaù trò
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Baûng thoâng soá kyõ thuaät Sôn phuû san beâ toâng PU heä dung moâi PF………….. ( Maøu saéc tuøy choïn)

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Teân chæ tieâu
Chieàu daøy maøng sôn, m
PVC, theo % theå tích
Ñoä nhôùt, cP
Ñoä mòn, m
Ñoä phuû, m2/lít
Ñoä baùm dính, ñieåm
Ñoä beàn uoán, mm
Ñoä beàn va ñaäp, KG.cm
Ñoä cöùng buùt chì
Haøm löôïng chaát khoâng bay hôi, % khoái löôïng
Thôøi gian khoâ :
Khoâ beà maët, giôø
Khoâ hoaøn toaøn, giôø
Ñoä boùng quang hoïc 60o
Ngaâm trong nöôùc muoái 5% trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% H2SO4 trong 200 giôø
Ngaâm trong daàu DO trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% NaOH trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% HCl trong 200 giôø
Khaû naêng chòu UV

Khuyeát taät cuûa maøng sôn

20

Haøm löôïng chaát höõu cô bay hôi, % theo khoái löôïng (VOC)

21
22
23

Ñoä baùm dính treân sôn loùt maãu I, % dieän tích ñaàu ño
Ñoä baùm dính treân caùc loaïi sôn khaùc, % dieän tích ñaàu ño
Ñoä choáng soác nhieät

Giaù trò
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Baûng thoâng soá kyõ thuaät Sôn loùt saøn beâ toâng epoxy heä dung moâi nöôùc EFW 1000

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Teân chæ tieâu
Chieàu daøy maøng sôn, m
PVC, theo % theå tích
Ñoä nhôùt, cP
Ñoä mòn, m
Ñoä phuû, m2/lít
Ñoä baùm dính, ñieåm
Ñoä beàn uoán, mm
Ñoä beàn va ñaäp, KG.cm
Ñoä cöùng buùt chì
Haøm löôïng chaát khoâng bay hôi, % khoái löôïng
Thôøi gian khoâ :
Khoâ beà maët, giôø
Khoâ hoaøn toaøn, giôø
Ñoä boùng quang hoïc 60o
Ngaâm trong nöôùc muoái 5% trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% H2SO4 trong 200 giôø
Ngaâm trong daàu DO trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% NaOH trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% HCl trong 200 giôø
Khaû naêng chòu UV

Khuyeát taät cuûa maøng sôn
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Haøm löôïng chaát höõu cô bay hôi, % theo khoái löôïng (VOC)

21
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Ñoä baùm dính treân sôn loùt maãu I, % dieän tích ñaàu ño
Ñoä baùm dính treân caùc loaïi sôn khaùc, % dieän tích ñaàu ño
Ñoä choáng soác nhieät

Giaù trò

COÂNG TY TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN SÔN THEÁ HEÄ MÔÙI
Soá 8 Cö xaù UÏ Taøu, Ñöôøng Ung Vaên Khieâm, P 25, Q Bình Thaïnh
Tel: 08.22405272 08.3899.1678 Fax: 08.38991688
MST: 0304925039

Baûng thoâng soá kyõ thuaät Sôn phuû saøn beâ toâng epoxy heä dung moâi nöôùc EFW …….. (Maøu saéc tuøy
choïn)
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Teân chæ tieâu
Chieàu daøy maøng sôn, m
PVC, theo % theå tích
Ñoä nhôùt, cP
Ñoä mòn, m
Ñoä phuû, m2/lít
Ñoä baùm dính, ñieåm
Ñoä beàn uoán, mm
Ñoä beàn va ñaäp, KG.cm
Ñoä cöùng buùt chì
Haøm löôïng chaát khoâng bay hôi, % khoái löôïng
Thôøi gian khoâ :
Khoâ beà maët, giôø
Khoâ hoaøn toaøn, giôø
Ñoä boùng quang hoïc 60o
Ngaâm trong nöôùc muoái 5% trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% H2SO4 trong 200 giôø
Ngaâm trong daàu DO trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% NaOH trong 200 giôø
Ngaâm trong dung dòch 5% HCl trong 200 giôø
Khaû naêng chòu UV

Khuyeát taät cuûa maøng sôn

20

Haøm löôïng chaát höõu cô bay hôi, % theo khoái löôïng (VOC)

21
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Ñoä baùm dính treân sôn loùt maãu I, % dieän tích ñaàu ño
Ñoä baùm dính treân caùc loaïi sôn khaùc, % dieän tích ñaàu ño
Ñoä choáng soác nhieät

Giaù trò

COÂNG TY TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN SÔN THEÁ HEÄ MÔÙI

Soá 8 Cö xaù UÏ Taøu, Ñöôøng Ung Vaên Khieâm, P 25, Q Bình Thaïnh
Tel: 08.22405272 08.3899.1678 Fax: 08.38991688
MST: 0304925039

TAØI LIEÄU KÓ THUAÄT
Sôn loùt saøn beâ toâng EC 1000
Thaønh phaàn chính:
Nhöïa Epoxy 60%, dung moâi 35%, caùc loaïi phuï gia.
ÖÙng duïng:
Duøng laøm sôn loùt cho keát caáu saøn beâ toâng.
Ñaëc ñieåm:
1. Baùm raát toát saøn beâ toâng, baùm toát caùc loaïi sôn phuû
2. Chòu nöôùc vaø caùc loaïi hoùa chaát
Maøu saéc:
Khoâng maøu
Ñoùng goùi:
Hai thaønh phaàn
Tæ leä phoái troän:
Sôn/Ñoùng raén = 4/1 (theo theå tích)
Phöông phaùp aùp duïng:
Phun baèng khoâng khí, coï laên, queùt
Dung moâi:
ET01 (Söû duïng 0-7% löôïng sôn)
Ñoä phuû:
Theo lyù thuyeát 6.5 m2/lít/lôùp
Thöïc teá 5m2/lít/lôùp
Chieàu daøy maøng khoâ:
50µm/lôùp
Thôøi gian khoâ:
5oC
20oC
30oC
(khoâ beà maët)
8 giôø
4 giôø
2 giôø
Thôøi gian sôn lôùp tieáp theo:
Toái ña 1 naêm
Toái thieåu 24 giôø
Tæ troïng:
1.0
Ñieåm chaùy:
20oC
Haøm löôïng chaát khoâng bay hôi (theo khoái löôïng):
50%
Ñònh möùc thöïc teá gaáp 1,3 so vôùi lyù thuyeát vaø tuøy thuoäc vaøo phöông phaùp aùp duïng, thôøi tieát, ñoä
phaúng beà maët….

COÂNG TY TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN SÔN THEÁ HEÄ MÔÙI

Soá 8 Cö xaù UÏ Taøu, Ñöôøng Ung Vaên Khieâm, P 25, Q Bình Thaïnh
Tel: 08.22405272
08.38991678
Fax: 08.38991688
MST: 0304925039

TAØI LIEÄU KÓ THUAÄT
Sôn phuû saøn beâ toâng maøu xanh EC 3.375
Thaønh phaàn chính:
Nhöïa epoxy, ñoùng raén polyamide, boät maøu, dung moâi
ÖÙng duïng:
Duøng laøm sôn phuû saøn beâ toâng sau khi ñöôïc sôn lôùp sôn loùt
EC 1000.
Ñaëc ñieåm:
Cöùng, chòu maøi moøn, chòu taûi, chòu daàu vaø caùc loaïi hoùa
chaát, chòu ñöôïc axit vaø bazô noàng ñoä ñeán 5%.
Maøu saéc:
Xanh
Phöông phaùp aùp duïng:
Phun baèng khoâng khí, coï laên, queùt
Dung moâi:
ET01 (Söû duïng 0-7% löôïng sôn)
Ñoùng goùi:
Hai thaønh phaàn
Tæ leä khuaáy troän:
Sôn/Ñoùng raén=4/1 (theo theå tích)
Thôøi gian soáng:
5oC
20oC
30oC
48 giôø 24 giôø 12 giôø
Ñoä phuû:
Theo lyù thuyeát 3.3m2/lít/lôùp
Thöïc teá 3m2/lít/lôùp
Chieàu daøy maøng khoâ:
200 µm/lôùp
Thôøi gian khoâ:
5oC
20oC
30oC
(khoâ beà maët)
48 giôø 24 giôø 12 giôø
Thôøi gian sôn lôùp tieáp theo:
Toái ña 1 naêm
Toái thieåu 24 giôø
Tæ troïng:
1.5
Ñieåm chaùy:
20oC
Haøm löôïng chaát khoâng bay hôi (theo theå tích): 80%
Ñònh möùc thöïc teá gaáp 1,3 so vôùi lyù thuyeát vaø tuøy thuoäc vaøo phöông phaùp aùp duïng, thôøi tieát, ñoä
phaúng beà maët…

COÂNG TY TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN SÔN THEÁ HEÄ MÔÙI

Soá 8 Cö xaù UÏ Taøu, Ñöôøng Ung Vaên Khieâm, P 25, Q Bình Thaïnh
Tel: 08.22405272
08.38991678
Fax: 08.38991688
MST: 0304925039

TAØI LIEÄU KÓ THUAÄT
Sôn phuû saøn beâ toâng maøu xanh PU 3.375
Thaønh phaàn chính:
Nhöïa polyurethane, ñoùng raén isocyanate, boät maøu, dung
moâi
ÖÙng duïng:
Duøng laøm sôn phuû saøn beâ toâng sau khi ñöôïc sôn lôùp sôn loùt
EC 1000.
Ñaëc ñieåm:
Cöùng, chòu maøi moøn, chòu taûi, chòu daàu vaø caùc loaïi hoùa
chaát, chòu ñöôïc axit vaø bazô noàng ñoä ñeán 5%, Chòu UV,
duøng cho caùc öùng duïng ngoaøi trôøi.
Maøu saéc:
Xanh laù
Phöông phaùp aùp duïng:
Phun baèng khoâng khí, coï laên, queùt
Dung moâi:
PU 01 (Söû duïng 0-7% löôïng sôn)
Ñoùng goùi:
Hai thaønh phaàn
Tæ leä khuaáy troän:
Sôn/Ñoùng raén=4/1 (theo theå tích)
Thôøi gian soáng:
5oC
20oC
30oC
24 giôø 12 giôø 6 giôø
Ñoä phuû:
Theo lyù thuyeát 6.5m2/lít/lôùp
Thöïc teá 5 m2/lít/lôùp
Chieàu daøy maøng khoâ:
60 µm/lôùp
Thôøi gian khoâ:
5oC
20oC
30oC
(khoâ beà maët)
12 giôø 6 giôø
2 giôø
Thôøi gian sôn lôùp tieáp theo:
Toái ña 1 naêm
Toái thieåu 24 giôø
Tæ troïng:
1.4
Ñieåm chaùy:
20oC
Haøm löôïng chaát khoâng bay hôi (theo theå tích): 50%
Ñònh möùc thöïc teá gaáp 1,3 so vôùi lyù thuyeát vaø tuøy thuoäc vaøo phöông phaùp aùp duïng, thôøi tieát, ñoä
phaúng beà maët…

