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* AKKIM has a right to amend the product information and images in this catalogue without notice.
lmages and product properties may be di�erent dependent on the target market or sales zone.





ĐẶC TÍNH

ỨNG DỤNG

AC607 là chất trám khe chống cháy một thành 
phần lý tưởng để bịt kín các mối nối nhằm ngăn 
chặn sự di chuyển của khí độc và khói độc trong 
các vách ngăn và cửa ra vào, lỗ thông tầng, xuyên 
tường.

Khả năng chống cháy hơn 4 giờ mà không cần sử dụng bất 
kỳ vật liệu phụ trợ nào trong một số điều kiện thí nghiệm. Xếp 
hạng chịu lửa M1 theo thử nghiệm bức xạ NF P 92-501. Cung 
cấp khả năng chống cháy cho các hệ thống HVAC, giúp ngăn 
chặn sự lan truyền của khói và lửa, tăng cường khả năng giữ 
hơi, bảo ôn cho hệ HVAC, cũng như khả năng chống hóa 
chất và chống cháy. Bám dính tốt với hầu hết các loại bề mặt 
xây dựng thông thường, dễ thi công, vẫn dẻo sau khi lưu hóa, 
có thể sơn, không bị chảy sệ.

AC607
TRÁM KHE
NGĂN CHÁY LAN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Gốc sản phẩm : Acrylic phân tán
Trạng thái : đặc sệt
pH : 7.5-9
Tỉ trọng : 1,58 ± 0,03 gr/cm3 (ASTM D 792)
Thời gian ráo mặt : 15-30 phút (23°C và 50% R.H)(ASTM C 679-03)
Tốc độ khô (mm/ngày) : Min.2 mm/ngày (23°C và 50% R.H)
Độ cứng Shore A  : 40 ± 5 Shore A
Độ giãn dài : > 100% (ASTM D 412)
Lực kéo : ≥ 0,4 N/mm2 (ASTM D 412)
Nhiệt độ thi công            : +5°C to +40°C
Tỉ lệ co ngót : %10-15 (ASTM D 412)

KHÔNG MÙI, 
CẤP A+

KHẢ NĂNG CHỊU 
LỬA ĐẾN 240 PHÚT.

BỊT KÍN HOÀN TOÀN 
KHI HỎA HOẠN
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SẢN PHẨM NGĂN CHÁY

Phong kín các mối nối và đường nối, hoặc tại một số khu vực 
bắt buộc phải có yêu cầu về khả năng chống cháy. Được 
phát triển để cung cấp khả năng niêm phong, có đàn hồi, kín 
khí cho hệ thống ống gió mà không cần thêm băng keo. Có 
thể được sử dụng trên các khớp nối mặt bích trong hệ thống 
điều hòa không khí và thông gió tốc độ thấp và cao để ngăn 
ngừa sự mất áp suất bên trong ống dẫn.

CHỨNG NHẬN
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More than 4 hours 
fire resistance 
according to 
EN 1366-4

Fire Class

M1

Mã sản phẩm Màu Thể tích Thùng

AA607.5 trắng 310ml 12

AA607.4 trắng 400 ml 12

AA607.3 trắng 600 ml 12

AA701 trắng Br. 550 g. 12

AA761 trắng 600 ml 12

ĐÓNG GÓI



Gốc sản phẩm  : Polyurethane Prepolymer
Lưu hóa bằng : Ẩm độ
Tỷ trọng  : 22±3 Kg/cm3 (ASTM D1622)
Thời gian ráo mặt (rộng 1cm)  : 7±3 phút (ASTM C1620)
Thời gian cắt (rộng 1cm)  : 30-45 phút (ASTM C1620)
Khô hoàn toàn  : 24 giờ
Màu sắc  : hồng
Thể tích sau trương nở  : 40-45L (ASTM C1536)
Tỉ lệ trương nở  : 200-250 %
Co ngót  : 0%
Cấp kháng lửa vật liệu          : B1 (DIN 4102)
Hệ số cách nhiệt  : 0,036 W/m.k (at 20°C) (DIN 52612)
Cường độ nén  : 0,03 MPa (DIN 53421)
Tỉ lệ hút nước  : Max. 1 vol% (DIN 53428)
Nhiệt độ làm việc  : -40°C đến +90°C
Nhiệt độ thi công  : +5°C đến +30°C
Nhiệt độ bảo quản  : +5°C đến +30°C 

ĐẶC TÍNH

ỨNG DỤNG

Một thành phần, đóng rắn bằng độ ẩm, tự giãn nở, 
sẵn sàng sử dụng, bọt nở polyurethane hoàn toàn 
không gây hại cho tầng ozon. 820/820P có khả 
năng chịu lửa lên đến 217 phút, được khuyến nghị 
cho các ứng dụng làm kín cần có khả năng chịu 
lửa lâu.

Theo tiêu chuẩn EN 1366-4, khả năng chống cháy lên đến 
217 phút. Hiệu quả chống khói và khí. Cung cấp khả năng 
chống cháy tại các hệ thống HVAC. Không chứa CFC’s và H-
CFC’s. Khả năng kết dính & lấp đầy tuyệt vời. Khả năng gắn 
kết tuyệt vời và ổn định. Năng suất trương nở cao lên đến 45 
lít tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm. Hiệu quả cách nhiệt và 
cách âm cao. Sau khi đóng rắn, nó có thể được sơn, cắt, tỉa. 
Chống ẩm mốc và nước. Phù hợp với cấp chống cháy B1 
(theo DIN 4102).

820/820P
B1 FIRE RATED
FOAM CHỐNG CHÁY

Scan QR code for product video.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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Tất cả các ứng dụng cần đặc tính chống cháy như: Lắp đặt 
khung cửa đi và cửa sổ. Lấp đầy và bịt kín các khe hở, các lỗ 
thông tầng, các mối nối và các hốc. Làm đầy các lỗ âm 
tường. Có thể được sử dụng trên các khớp nối mặt bích trong 
hệ thống điều hòa không khí và thông gió tốc độ thấp và cao 
để ngăn ngừa sự mất áp suất bên trong ống dẫn. Cách nhiệt 
của mái xây dựng. Điền đầy thang máng cáp và đường ống 
xuyên tường. Liên kết của vật liệu cách nhiệt. Đa mục đích, 
kết dính và cố định.

ĐÓNG GÓI

CHỨNG NHẬN
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KHẢ NĂNG CHỊU LỬA 
LÊN ĐẾN 217 PHÚT

NGĂN KHÓI VÀ 
GAS HIỆU QUẢ

KHẢ NĂNG BÁM DÍNH
ĐIỀN ĐẦY TUYỆT VỜI

Up to 217 minutes 
fire resistance 
according to 
EN 1366-4

Gốc sản phẩm : Polyurethane Prepolymer
Lưu hóa bằng : Ẩm độ
Tỷ trọng : 19±3 Kg/cm3 (ASTM D1622)
Thời gian ráo mặt (rộng 1cm)   : 7±3 phút (ASTM C1620)
Thời gian cắt (rộng 1cm) : 30-45 phút (ASTM C1620)
Khô hoàn toàn : 24 giờ
Màu sắc : hồng
Thể tích sau trường nở : 45 - 50 lít (ASTM C1536)
Tỉ lệ trường nở : lên đến 300%
Shrinkage : 0 %
Cấp kháng lửa vật liệu            : B1  (DIN 4102)
Hệ số cách nhiệt : 0,036 W/m.k (at 20°C) (DIN 52612)
Cường độ nén : 0,03 MPa (DIN 53421)
Tỉ lệ hút nước : Max. 1 vol% (DIN 53428)
Nhiệt độ làm việc : -40°C to +90°C
Nhiệt độ thi công : +5°C to +30°C
Nhiệt độ bảo quản : +5°C to +30°C 

820

820P

Mã sản phẩm Loại Trọng lượng Thùng

(820P) FA025 Summer +5 Br. 950 g. 12

(820) FA015 Summer +5 Br. 950 g. 12

SẢN PHẨM NGĂN CHÁY





SEALANTS
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ĐÓNG GÓI
Mã sản phẩm Màu sắc Thể tích Thùng

SA075 Red 310 ml 24

SA073 Black 310 ml 24

SA133 Black 85 gr 20

SA135 Red 85 gr 20

SA137 Blue 85 gr 20

SA136 Grey 85 gr 20

SA113 Black 50 gr 24

SA215 Red 50 gr 24

SA875 Red 80 ml 36

SA873 Black 80 ml 36

SA876 Grey 80 ml 36

ĐẶC TÍNH

ỨNG DỤNG

Keo silicone hiệu suất cao được phát triển để trám, 
liên kết và sửa chữa các công trình cần khả năng 
chịu nhiệt. HT300 là chất trám khe lý tưởng cho 
các ứng dụng yêu cầu hoạt động ở nhiệt độ cao. 
HT300 phản ứng với độ ẩm trong không khí để tạo 
ra một loại silicone dẻo dai, đàn hồi cao.

HT300 là chất trám silicone hiệu suất cao được phát triển để 
làm kín, liên kết và sửa chữa các công trình ống dẫn cần chịu 
nhiệt. HT300 được phối trộn với oxit sắt để chống tiếp xúc với 
nhiệt độ cực cao trên hệ thống HVAC.

HT300
KEO RON NHIỆT 
RTV SILICONE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Gốc sản phẩm  : Silicone Polymer
Hệ sản phẩm  : Acetoxy
Tỷ trọng  : 1.05± 0.03 g/ml
Độ cứng Shore A  : 24-30 (sau 28 ngày)
Lực kéo giãn  : ≥ 1,5 N/mm2 (23°C và 50% R.H) (ASTM D412)
Thời gian ráo mặt : 7-13 phút. (23°C và 50% R.H)
Tốc độ khô  : Min. 3 mm/ngày (23°C và 50% R.H)
Giãn dài tối đa : ≥ 250%  (ASTM D412)
Phục hồi dẻo  : ≥ 60%  (ISO 7389)
Độ sệ lún  : 0 mm  (ISO 7390)
Nhiệt độ làm việc           : -40°C đến +300°C
Nhiệt độ thi công           : +5° đến +40°C

KHẢ NĂNG 
CHỊU NHIỆT 

LÊN ĐẾN300°C

Lý tưởng cho việc bịt kín đường ống và ống dẫn ở những khu 
vực tiếp xúc với nhiệt cao như hệ thống sưởi.

100%SILICONE, 
KHÔNG DUNG MÔI

KHẢ NĂNG CHỊU 
ĐỰNG SỰ THAY ĐỔI 

NHIỆT ĐỘT NGỘT



ĐẶC TÍNH

ỨNG DỤNG

Trám ống gió chuyên nghiệp, gia cường sợi

Khả năng làm việc tuyệt vời. Hàm lượng VOC rất thấp. Dẻo 
dai vĩnh viễn. AC590 gốc nước được phát triển đặc biệt cho 
ngành công nghiệp cách nhiệt. Không nhỏ giọt hoặc chảy xệ. 
Độ co ngót thấp. Sử dụng trong nhà và ngoài trời.

AC590
CHUYÊN TRÁM 
ỐNG GIÓ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Gốc sản phẩm : Acrylic Dispersion
Trạng thái  : đặc sệt
pH : 7,5-9
Tỷ trọng  : 1,40 ± 0,03 gr/cm3 (ASTM D 792)
Thời gian ráo mặt : 15-60 phút (23 °C và 50% R.H) (ASTM C 679) 
Tốc độ khô (mm/ngày)  : 2 mm/ngày(23 °C và 50% R.H)
Độ cứng : 40-70 Shore A
Nhiệt độ làm việc           : -10 °C to +80 °C
Nhiệt độ thi công            : +5 °C to +40 °C

TRONG NHÀ
VÀ NGOÀI TRỜI

CO NGÓT THẤP

GIA CƯỜNG THÊM SỢI
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CHẤT TRÁM TRÉT

Thích hợp để bịt kín các mối nối kim loại với kim loại để ngăn 
chặn sự rò rỉ khí trong hệ thống điều hòa không khí, làm lạnh, 
thông gió và phân phối không khí. Lý tưởng cho các ứng 
dụng dán và dán trực tiếp lên nhiều loại bề mặt, cũng như để 
gắn và dán các lớp chồng lên nhau trong mặt dựng nhôm.

CHỨNG NHẬN

www.         .com creates permanent solutions

1

ĐÓNG GÓI
Mã sản phẩm Màu sắc Thể tích Thùng

AC590 White 310 ml 12

AC591 Grey 310 ml 12



ĐẶC TÍNH

ỨNG DỤNG

Keo dán gốc nhũ tương acrylic một thành phần 
được gia cường thêm silicone, giúp tăng độ bám 
dính cao và độ đàn hồi tốt.

Cấu trúc được silicon hóa, giúp AS606 có khả năng chịu co 
giãn khi làm việc lên đến 15%. Gốc nước & không độc hại. 
Hàm lượng VOC rất thấp. Không thấm nước sau khi đóng 
rắn. Kinh tế, dễ dàng để bịt kín các ống dẫn và khoảng trống 
trong hệ thống HVAC. Sơn phủ được. Rất dễ dàng để thi 
công và làm sạch. Sử dụng được trên tất cả các bề mặt xốp 
như gạch, bê tông, gỗ ... Không mùi.

AS606
TĂNG CƯỜNG 
SILICONE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Gốc sản phẩm  : Acrylic Dispersion
Trạng thái  : Đặc sệt
pH  : 7-8
Tỷ trọng : 1,60 ± 0,03 gr/cm3    (ASTM D 792)
Thời gian ráo mặt  : 50 ± 20 phút (23 °C và 50% R.H) (ASTM C 679)
Tốc độ khô (mm/ngày)  : 2 mm/ngày (23 °C và 50% R.H)
Độ cứng sau khi khô  : 30-50 Shore A
Giãn dài tối đa  : ≥300%  (ASTM D 412)
Nhiệt độ làm việc            : -10 °C to +80 °C
Nhiệt độ thi công             : +5 °C to +40 °C

SƠN PHỦ ĐƯỢC

GỐC NƯỚC
KHÔNG MÙI

KHÔNG ĐỘC HẠI

KHÁNG NƯỚC SAU 
KHI LƯU HÓA
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Phong kín các mặt bích, các mối nối chuyển động thấp giữa 
các vật liệu xây dựng khác nhau (gỗ, bê tông, gạch, v.v.). Lý 
tưởng cho các ứng dụng dán và trám lên nhiều loại bề mặt, 
cũng như để gắn và dán các lớp chồng lên nhau trong ống 
gió nhôm. Trám các khe nối giữa cửa sổ, tường, cửa ra 
vào ... Trám các vết nứt trên tường và trần nhà.

CHỨNG NHẬN
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ĐÓNG GÓI
Mã sản phẩm Màu sắc Thể tích Thùng

AA001.U White 310 ml 24

AA001 White 310 ml 24

AA013 Black 310 ml 24

AA016 Grey 310 ml 24

AA014 Brown 310 ml 24

AA018 Ligth Ivory 310 ml 24

AA018 Golden Oak 310 ml 24

AA018 Beige 310 ml 24

AA601 White 600 ml 12

AA603 Black 600 ml 12

AA606 Grey 600 ml 12

AA604 Brown 600 ml 12

AA801 White 80 ml 36

CHẤT TRÁM TRÉT





ĐẶC TÍNH

ỨNG DỤNG

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

ĐÓNG GÓI

CHỐNG DỘT, CHỐNG THẤM

Aquazero là hợp chất gốc polyme lai dùng để 
chống dột, chống thấm cho các chi tiết và kết nối 
phức tạp như đường ống, ống khói, đèn chiếu 
sáng, máng xối, v.v.

Aquazero Không chứa dung môi, silicone, bitum hoặc isocyanate, thi 
công đơn giản. Tạo thành màng liền mạch mà không có mối nối hoặc 
khả năng rò rỉ. Chống nước và sương giá. Cách dễ nhất và hiệu quả 
nhất để chống thấm xung quanh hệ thống HVAC. Toàn bộ bề mặt bám 
dính mà không cần bất kỳ gia cố neo bổ sung nào. Có thể thi công trên 
bề mặt ẩm. Trong trường hợp hư hỏng, màng có thể dễ dàng sửa chữa 
cục bộ trong vòng vài phút. Giá nhân công thấp.

AQUAZERO
CHỐNG DỘT
CHI TIẾT MÁI

Gốc hóa học : Hybrid Polymer 
Lưu hóa bằng : Ẩm độ 
Tỷ trọng : 1,44 ± 0,03 g / ml 
Trạng thái / Màu sắc : Độ sệt cao / Trắng, đen, xám
Độ cứng Shore A : 30±5  (ISO 868)
Độ sệt : 10.000-20.000 cps (Spindle 07, Brookfield)
Thời gian ráo mặt : 40-60 phút (23°C, 50% R.H.)       
Tốc độ khô : Min.3,05 mm/24h  (23°C, 50% R.H.)       
Giãn dài đến khi đứt : ≥ 300% (DIN 53504)
Lực kéo giãn : 1,0-1,5 N/mm2 (DIN 53504)
Nhiệt độ thi công              :  +5°C to +40°C 
Nhiệt độ làm việc              : -20 °C to +80°C 
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Dùng để chống thấm và chống dột cho các chi tiết và kết nối mái phức 
tạp như đường ống, ống khói, mái vòm nhẹ, máng xối, v.v.
Cũng có thể sử dụng cho;

•  Chống dột cho góc 90 độ. • Kết nối giữa tường và sàn. • Chống dột mái
và máng xối

• Hệ thống pin năng lượng mặt trời • Dùng chống thấm bê tông, gỗ, vữa... 

www.         .com creates permanent solutions

Mã sản phẩm Màu sắc Thể tích Thùng

AQ420 Grey RAL7040 Net 1 kg 12

AQ420.1 Grey RAL7040 Net 7 kg 2

AQ420.2 Grey RAL7040 Net 14 kg 1

KHÔNG CẦN
PRIMER

KHÔNG DUNG MÔI 
VÀ  ISOCYANATE  

CÓ THỂ THI CÔNG
TRÊN BỀ MẶT ẨM





ĐẶC TÍNH

ỨNG DỤNG

A40 Magic là chất xịt ức chế ăn mòn, chất bôi trơn 
và bảo vệ đa năng. A40 Magic có công thức đặc 
biệt, kết hợp nhiều đặc tính như làm sạch, bôi trơn, 
nới lỏng phần rỉ sét, loại bỏ hơi ẩm. Nó có thể 
được sử dụng trong công nghiệp, gia đình và lao 
động hàng ngày.

Khả năng xuyên thấu tối ưu. Nới lỏng các bu lông, đai ốc, dây 
cáp và bất kỳ bộ phận kim loại nào khác bị gỉ hoặc bị ăn mòn. 
Bôi mỡ và nới lỏng bản lề, khóa và các phụ kiện khác. Giảm 
ma sát và ngừng phát ra tiếng kêu. Không chứa silicone và bất 
kỳ chất phụ gia bẫy bụi bẩn nào. Đẩy ẩm ra khỏi bề mặt và làm 
khô nó, do đó mang lại hiệu quả bôi trơn lâu dài. Bảo vệ các 
bộ phận kim loại chống rỉ sét. Cung cấp khả năng bảo dưỡng 
bằng cách thẩm thấu vào bề mặt và bảo vệ nó khỏi bụi bẩn. 
Hòa tan hắc ín, gôm, chất kết dính, v.v ... A40 Magic thấm vào 
dầu mỡ và bụi bẩn và tạo ra một lớp màng bảo vệ trên bề mặt.

A40 MAGIC
BẢO VỆ ĐA NĂNG, 
BÔI TRƠN VÀ NHIỀU 
MỤC ĐÍCH KHÁC 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dạng sản phẩm  : Chai xịt khí nén
Màu sắc  : Vàng nhạt
Khả năng hòa tan 
trong nước  

: Không thể hòa vô nước

THÂM NHẬP
TỐI ĐA

TẨY GỈ SÉT

KHÔNG CHỨA
SILICON 
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TẨY GỈ, BÔI TRƠN

Trong tất cả các phụ kiện, cơ chế, khóa, tay nắm, bản lề. Để 
loại bỏ độ ẩm từ bề mặt kim loại. Để nới lỏng và kích hoạt các 
cơ chế bị gỉ và kẹt. Có thể được sử dụng để bảo vệ trên các 
bề mặt dễ bị thấm nước và rỉ sét. Để hòa tan các vật liệu kết 
dính như hắc ín, kẹo cao su, băng dính, vv .A40 Magic được 
sử dụng để làm sạch và bảo trì tại hệ thống HVAC.

www.         .com creates permanent solutions

ĐÓNG GÓI
Mã sản phẩm Loại Thể tích Thùng

YA420 - 200 ML 24/96

YA440 - 400 ml 24/48
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