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915N là silicone trung tính, cao cấp, được sản xuất đặc biệt 
cho ứng dụng kính, mặt dựng với khả năng chịu đựng thời 
tiết cao nhất. Silicone 915N dùng được cho hầu hết các ứng 
dụng bịt kín, trám trét ngoài trời, những nơi phải  chịu đựng sự 
thay đổi thời tiết liên tục.

915N 
WEATHERSEAL SILICONE

ĐẶC TÍNH VÀ LỢI ÍCH

 Khả năng đàn hồi vĩnh viễn do được cấu tạo bởi 100%  silicone,
 Không bị ảnh hưởng bởi ánh mặt trời, mưa gió, sương tuyết, kéo dài thời

gian bảo trì trong rất nhiều năm,
 Đặc biệt chịu đựng được sự thay đổi nhiệt độ cực đoan,
 Ít mùi, không bị ăn mòn
 Dẻo dai và bám dính tuyệt vời trên hầu hết các bề mặt nhám và nhẵn bóng.
 Khả năng bịt kín cho những ứng dụng kính, mặt dựng, kết cấu to lớn.
 Nhanh khô, độ dẻo và khả năng đàn hồi cao,
 Độ sệt tốt, không sụt lún, chảy sệ khi thi công.

ỨNG DỤNG

 Trám trét, bịt kín cao cấp cho các ứng dụng tường, nhôm
kính, cửa đi, cửa sổ.

 Thi công lắp đặt khung bao cửa đi, cửa sổ
 Thi công trám trét cho đá tự nhiên, đá nhân tạo và hầu hết các

bề mặt khác trong xây dựng.
 Bịt kín khe co giãn, khe liên kết trong xây dựng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 Đảm bảo bề mặt thi công phải sạch sẽ, khô ráo và không dính dầu mỡ.
 Nhiệt độ thi công vào khoảng từ +5°C đến +40°C.

 Để giảm sự biến dạng của mối nối, khuyến cáo chiều sâu khe luôn nhỏ
hơn chiều rộng khe, nhỏ nhất là 5mmx5mm, nếu khe rộng và sâu hơn
kích thước trên thì nên giảm chiều sâu khe bằng vật liệu nền PE, sao cho
bằng phân nửa chiều rộng.

 Sau khi thi công, nên miết nhẹ bề mặt silicone bằng dụng cụ để đảm bảo
silicone được điền đầy trong khe và bề mặt silicone được đẹp, chuyên
nghiệp.

 Phần silicone thừa chưa khô có thể loại bỏ bằng dung môi, phần silicone
đã khô được loại bỏ bằng biện pháp cơ học.

 Khuyến cáo chiều rộng khe >10 mm và < 35 mm.

 Tỉ lệ giữa chiều rộng và sâu là 2:1.

KHÔNG BỊ ẢNH 
HƯỞNG BỞI 
NẮNG, MƯA, 

TUYẾT. KÉO DÀI 
THỜI GIAN BẢO 

TRÌ TRONG NHIỀU 
NĂM

Phân phối chính thức : Công Ty TNHH Keo Tốt 
Technical consultant hotline : 0906 899 980 (Huy). 
Email : huy.canhpham@gmail.com.
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Định mức sử dụng (dự kiến)

Chuẩn bị bề mặt

Dưới đây là qui trình làm sạch từng loại bề mặt:

Kính Lau bằng cồn hoặc MEK

Nhôm, kim loại màu, thép không gỉ Lau bằng cồn hoặc MEK

Vật liệu khác Chà nhám nhẹ để tăng độ bám dính
Gỗ Chà nhám nhẹ bề mặt để loại bỏ bụi, bẩn.

Nhựa Dùng hóa chất theo khuyến cáo của 
nhà sản xuất nhựa

Bê tông và các bề mặt vật liệu kiềm Làm sạch bụi bẩn bằng chổi

TIÊU CHUẨN

Đạt hoặc vượt các chỉ tiêu dưới đây:

 Hàm lượng VOC đạt chuẩn class A+ nước Pháp.
 ISO 11600 F & G 20LM.

 Chứng nhận CE EN 15651 cho mặt dựng, ứng dụng kính, các ứng
dụng trong thiết bị nhà tắm, nội thất.

 Đạt chứng nhận hàm lượng VOC thấp theo chỉ tiêu LEED mục EQc4.1

“Low-emitting products” của SCAQMD điều 1168.

HẠN CHẾ;

 Không thể sử dụng trong không gian kín hoàn toàn, không tiếp xúc với khí trời, ẩm độ.
 Không sơn phủ được.

 Không thể dùng kết hợp với chất trám gốc bitumen asphalt, cao su tổng hợp và các hợp
chất đàn hồi gốc hữu cơ.

 Không phù hợp trong ứng dụng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn.
 Không dùng để trám kín hồ bơi.
 Bị ố vàng nếu tiếp xúc với chất tẩy rửa hoặc dung dịch có gốc HCl trong khi đang khô.

BẢO QUẢN VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG

Thời hạn sử dụng là 15 tháng kể từ ngày sản xuất nếu được lưu trữ trong điều 
kiện chuẩn ( nơi khô ráo và có nhiệt độ từ +5°C đến +25°C).

Chiều rộng khe 10mm 15mm 20 mm 

Chiều sâu khe 6mm 8mm 10 mm 

Chiều dài /310 ml 5 mét 2.5 mét 1.5 mét

Phân phối chính thức : Công Ty TNHH Keo Tốt 
Technical consultant hotline : 0906 899 980 (Huy). 
Email : huy.canhpham@gmail.com.
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AN TOÀN SỨC KHỎE VÀ XỬ LÝ

Tránh hít phải mùi silicone trong thời gian dài. Khu vực thi công phải thông thoáng. Không tiếp xúc với 
silicone chưa đóng rắn trong thời gian dài. Silicone đã khô không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tham khảo 
thêm MSDS sản phẩm để biết thêm thông tin chi tiết và cách xử lý trong trường hợp khẩn cấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

QUI CÁCH VÀ ĐÓNG GÓI

Loại sản phẩm Thể tích Tuýp/thùng

Trong suốt, Trắng sữa, Đen, màu Alu, Xám, Nâu 310ml 24 

Trắng, Đen, Xám (xúc xích) 600ml 12 

DISCLAIMER 

The technical data contained herein is based on our present knowledge and experience and we cannot be held liable for any 
errors, inaccuracies, omissions or editorial failings that result from technological changes or research between the date of issue 
of this document and the date the product is acquired. Before using the product, the user should carry out any necessary tests 
in order to ensure that the product is suitable for the intended application. Moreover, all users should contact the seller or the 

manufacturer of the product for additional technical information concerning its use if they think that the information in their 
possession needs to be clarified in any way, whether for normal use or a specific application of our product. Our guarantee 

applies within the context of the statutory regulations and provisions in force, current professional standards and in 
maccordance with the stipulations set out in our general sales conditions. The information detailed in the present technical data 
sheet is given by way of indication and is not exhaustive. The same applies to any information provided verbally by telephone to 

any prospective or existing customer. 

Gốc sản phẩm : Silicone Polymer(Oxime) 

Hệ lưu hóa : Trung tính
Tỷ trọng
(trong suốt và màu Alu)

: 1.02± 0.03 g/ml  (ASTM D 792) 

Tỷ trọng
(Các màu khác)

: 1.20± 0.03 g/ml (ASTM D 792) 

Độ cứng thang Shore A
(Trong suốt và màu Alu)

: 17-25 (sau 28 ngày)

Độ cứng thang Shore A
(Các màu khác)

: 22-32 (sau 28 ngày)

Lực kéo : ≤ 0,4 N/mm2 (23°C và 50% R.H) (ISO 8339) 
Thời gian ráo mặt : 5-10 phút. (23°C và 50% R.H)
Tốc độ khô : nhỏ nhất. 2,5 mm/ngày (23°C và 50% R.H)
Độ giãn dài khi đứt
(Trong suốt và màu Alu)

: ≥ 400% (ASTM D412) 

Độ giãn dài khi đứt
(Các màu khác)

: ≥ 350% 

Khả năng đàn hồi : khoảng. 100% (ISO 7389) 
Độ sệ, lún : 0 mm (ISO 7390) 
Nhiệt độ làm việc : -60°C đến +180°C
Nhiệt độ thi công : +5°C đến +40°C

Phân phối chính thức : Công Ty TNHH Keo Tốt 
Technical consultant hotline : 0906 899 980 (Huy). 
Email : huy.canhpham@gmail.com.




