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GỐC EPOXY HAI THÀNH PHẦN

Mô tả sản phẩm:
Mixseal 1401 là vữa sửa chữa và chất kết dính hai thành phần, gốc epoxy, dùng để trám vá hoặc gia
cố kiến trúc bê tông. Với khả năng liên kết để liên kết các vết nứt, có khả năng kháng hóa chất, kháng
mài mòn, va đập.
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Ứng dụng chính:
•

Sửa chữa và gia cố bê tông;

•

Trám các vết nứt và bề mặt;

•

Lớp kết nối mỏng;

•

Chất kết kính cho thanh thép chờ.

Đặc tính sản phẩm:
•

Khả năng bám dính và liên kết tốt;

•

Kháng mài mòn cao;

•

Cường độ chịu kéo, nén cao;

•

Không co ngót khi đông cứng;

•

Không bị võng khi trám vá trên các bề mặt đứng.

Thông số kỹ thuật:
Các thông số

Tiêu chuẩn

Tỷ lệ trộn (A:B)

Giá trị cơ bản
1:1

Thời gian thi công

30 - 50 phút

Thời gian đông kết

3-12 giờ

Cường độ chịu nén

KS F 4923

>50 N/mm²

Cường độ chịu kéo

KS F 4923

>15 N/mm²

Cường độ kết dính

KS F 4923

> 6 N/mm²

Đóng gói: 09 kg/bộ
•

Phần A: 4.5 Kg;

•

Phần B: 4.5 Kg.

Thi công:
Có nhiều phương pháp thi công khác nhau với những thiết bị khác nhau, tùy thuộc vào tính chất công
việc cần thực hiện. Do đó vui lòng liên hệ với công ty Mixseal để được hướng dẫn thêm;
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An toàn & sức khỏe:
•

Sản phẩm có thể gây dị ứng tránh tiếp xúc trực tiếp với da, đeo găng tay, kính bảo hộ khi thi công;

•

Nếu sản phẩm bị văng vào mắt, phải rửa sạch ngay bằng nước và đến gặp bác sĩ ngay

•

Thành phần A: không gây nguy hiểm, thành phần B: nguy hiểm;

•

Thành phần B có thể gây bỏng hoặc tổn hại nghiêm trọng đến mắt.

Bảo quản & hạn sử dụng:

Cất giữ nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ từ 5ºC - 35ºC;

•

Hạn sử dụng 12 tháng đối với bao bì còn nguyên chưa mở, chưa hư hại bao bì.
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•

Lưu ý: Mixseal đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra sẽ không bị lỗi nguyên liệu và được tuân theo các công
thức chuẩn, có chứa tất cả các thành phần theo tỷ lệ thích hợp. Nên bất kỳ sản phẩm nào được chứng minh bị lỗi, với
trách nhiệm hữu hạn của Mixseal, sẽ thay thế nguyên vật liệu mà đã chứng mính là có khiếm khuyết và Mixseal trong
mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc gây ra bởi hậu quả của thiệt hại
ngẫu nhiên. Mixseal không bảo đảm cho việc mua bán hàng hóa hoặc tính phù hợp cho một mục đích đặc thù nào, và
bảo hành này thay thế cho tất cả các bảo hành khác đã nêu hoặc đã đề cập. Người sử dụng phải xác định sự phù hợp
của mỗi sản phẩm cho từng mục đích sử dụng và giả định trước tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên đới có thể xảy ra.
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