PRIMER EPOX
Sơn lót epoxy hai thành phần dùng để gia cố và chống thấm nền xi măng
Mô tả

Thi công sản phẩm

Vệ sinh dụng cụ

Primer Epox là một sản phẩm gốc nhựa

Đổ thành phần B vào thành phần A.

epoxy và chất làm cứng polyamide, không

Tỷ lệ trộn (A) + (B) = 10 + 6.

bị ăn mòn và không có dung môi bay hơi.

Trộn trong 3-5 phút, sử dụng máy trộn tốc

Rửa sạch dụng cụ và thiết bị trước bằng
khăn giấy và sau đó bằng dung môi (cồn
trắng, nitro pha loãng, v.v.).

Lĩnh vực ứng dụng

độ thấp (dưới 300vòng/phút) để thu được

Primer Epox được chỉ định để chống thấm

Tài liệu kỹ thuật

mặt nền xi măng, thậm chí là rất ẩm ướt và
gia cố bề mặt của các chất nền không
vững chắc và / hoặc có tính chất cơ học
kém. Một số ví dụ ứng dụng: lớp ngăn hơi
ẩm trước khi ứng dụng lớp phủ chống
thấm truyền thống (như màng bitum.)
Gia cố bề mặt vữa xi măng yếu về mặt cơ
học thiếu chất kết dính hoặc không đủ độ
cứng.

Ưu điểm

hỗn hợp đồng nhất.
NHiệt độ môi trường khi thi công Primer
Epox là từ + 5°C đến + 30°C. Epox Primer
nên được lăn/quét/phun lên bề mặt ngay
sau khi trộn xong.

Bảo quản
Primer Epox có thời hạn sử dụng tối thiểu
24 tháng trong các thùng nguyên ở nhiệt
độ 5-35°C ở nơi khô ráo.
Sau khi mở, thùng cần được đóng chặt.

Đổ sản phẩm lên bề mặt và trải đều cho
đến khi phủ đầy. Quét một lớp sơn lót cho

1) roller application

bê tông có độ xốp trung bình hoặc thấp và
hai lớp sơn trong trường hợp bê tông có độ
xốp cao, với mức tiêu thụ thay đổi trong
khoảng 0,25 đến 0,40 kg / m2. Cần đảm
bảo tất cả các lỗ xốp của bê tông được che

Primer Epox có độ bám dính hoàn hảo với phủ hoàn toàn.
kim loại và thủy tinh.
Nó không chứa dung môi dễ bay hơi.
Có thể ứng dụng Primer Epox trên các bề
mặt rất ẩm mà không làm giảm hiệu suất
cuối cùng của nó.
Không giống như các sản phẩm tương tự
khác, nó không chứa các chất ăn mòn.

Chuẩn bị bề mặt

Thi công màng chống thấm

Việc ứng dụng màng chống thấm phải
diễn ra trong khoảng từ 15 đến 24 giờ

2) application by airless spray

sau khi thi công Epox Primer. Nếu để quá
thời gian này, cần phải mài nhám bề mặt
và sau đó quét lại một lớp lót Epox
Primer khác.
Có thể kéo dài thời gian chờ đợi bằng

Loại bỏ hết nước tù đọng, bụi bẩn, dầu, cách rắc cát thạch anh khô lên bề mặt
sơn, xử lý bề mặt cũ và, nói chung, bất kỳ được xử lý bằng Primer Epox. Rắc cát
vật liệu nào có thể làm giảm độ bám dính

đến bão hòa.

của Primer Epox.

Đối với lớp phủ dày tới 2 mm, sử dụng

Hồ xi măng trên bề mặt bê tông phải được cát với kích thước hạt từ 0,4 đến 0,8 mm;
loại bỏ bằng mài mòn cơ học hiệu quả để Đối với độ dày lớn hơn, có thể sử dụng
tạo khả năng thẩm thấu cho sản phẩm.

cát thô.

Các vết nứt và vết nứt bề mặt phải được Khi lớp sơn lót sờ khô, loại bỏ cát thừa
khoét rộng và gắn kín bằng vữa epoxy bằng bàn chải.
được trộn giữa Primer Epox với xi măng và
/ hoặc cát silica với cỡ hạt 0,7-1,2 cho đến
khi đạt độ đồng nhất mong muốn.

3) brush application

PRIMER EPOX
Thông số kỹ thuật

Phần A
Phần B
Sản phẩm phản ứng
Độ nhớt
Phần A
Phần B
Độ nhớt hỗn hợp
Trọng lượng riêng
của hỗn hợp
Thời gian sống
Khô hoàn toàn

Phương pháp

Đơn vị đo

Trực quan
mPa.s
@ 25°C
mPa.s
@ 25°C

UNI EN ISO 2855
UNI EN ISO 2855

Thông số kỹ thuật
chất lỏng không màu trong suốt
chất lỏng màu vàng nhạt
màu vàng trong suốt linh hoạt

900 - 1200
500 - 1500
800 – 1200

gr/cm³

1,05 – 1,1

phút
ngày

30 – 40
7

Dữ liệu trong ấn phẩm này và bất kỳ lời khuyên kỹ thuật nào - cho dù bằng lời nói, bằng văn bản hoặc sau
các thử nghiệm - đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do có nhiều yếu tố ảnh
hưởng đến quy trình ứng dụng của các sản phẩm của chúng tôi, thông tin này không loại bỏ người dùng
khỏi nghĩa vụ xác minh tính hợp lệ của chúng và kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm cho các mục đích sử
dụng cụ thể, cũng không đảm bảo bất kỳ tính chất cụ thể hoặc kết quả cụ thể nào . Việc áp dụng và sử dụng
các sản phẩm của chúng tôi, ngay cả khi được thực hiện theo tư vấn kỹ thuật của chúng tôi, được thực hiện
ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và do đó thuộc trách nhiệm của người dùng. Người sử dụng các sản
phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng họ đáp ứng các quyền của bên thứ ba và họ tuân thủ các
quy định và luật pháp hiện hành.

Đóng gói
Thành phần A
Thành phần B

Kích cơ
6,25 kg
3,75 kg

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi các giá trị danh
nghĩa mà không cần thông báo trước hoặc tư vấn.
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Đặc tính

