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AKFIX 450 PU - MÀNG CHỐNG THẤM PU CAO CẤP

1 – MÔ TẢ

Màng chống thấm Akfix 450 PU là hợp chất polyurethane một thành phần, dễ thi công, tạo thành lớp 
màng chống thấm, chống nứt, đàn hồi, có công thức đặc biệt, được thiết kế để sử dụng như một lớp 
trung gian trong hệ thống sơn phủ. Akfix 450 PU lưu hóa tạo thành một lớp phủ chống thấm nước, liền 
mạch. Sản phẩm vẫn duy trì đặc tính đàn hồi ngay cả khi hoạt động ở nhiệt độ thấp.

2 – ĐẶC TÍNH

 Bám dính cao
 Dễ thi công
 Có thể thi công trong và ngoài trời
 Che phủ vết nứt
 Độ đàn hồi cao
 Kinh tế
 Lớp hoàn thiện nhẵn bóng hoặc nhám mờ
 Ngăn rễ cây đâm xuyên

3 – ỨNG DỤNG

 Tạo lớp phủ liền mạch trên mái và kết cấu bê tông để chống thấm. Không thích hợp để ngâm
nước vĩnh viễn

 Có thể thi công trên bê tông, gạch, xi măng amiăng, mái ngói, tấm ngói nhựa, v.v.
 Được sử dụng để chống thấm dưới các khu vực lát gạch trong phòng tắm, nhà bếp, v.v.
 Đối với các khu vực có yêu cầu cụ thể hiệu quả chống thấm theo tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ với

chúng tôi để được tư vấn lựa chọn sản phẩm

4 – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 Bề mặt phải sạch, khô và không có các tạp chất như bụi bẩn, dầu, mỡ và các chất phủ, vv làm
cản trở quá trình bám dính.

 Bề mặt cần chống thấm phải tốt và đủ độ bền. Nếu nghi ngờ, hãy áp dụng một khu vực thử
nghiệm trước khi sơn phủ đại trà.

 Bê tông yếu phải được loại bỏ và các khuyết tật bề mặt như lỗ hổng và lỗ rỗng phải được để lộ
hoàn toàn.

 Tất cả bụi, vật liệu rời và vụn phải được loại bỏ hoàn toàn khỏi tất cả các bề mặt trước khi thi
công sản phẩm, tốt nhất là bằng chổi và / hoặc máy hút bụi công nghiệp.

 Màng chống thấm Akfix 450 PU phải được trộn kỹ trong 3 phút để đạt được hỗn hợp đồng nhất
bằng cách sử dụng máy khuấy điện tốc độ thấp (300 - 400 vòng / phút) hoặc các thiết bị phù hợp
khác.

 Không trộn quá kỹ, quá lâu để tránh cuốn khí vào trong lòng hợp chất, gây tình trạng bọt khí.
 Thi công cọ quét: phải dùng loại có răng cọ dày, chuyên dụng.
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 Thi công bằng con lăn ru-lô: dùng loại kháng dung môi, chuyên dụng, tránh cuốn khí.
 Thi công bằng cách phun:  máy phun chuyên dụng, ( áp suất phun ~ 200 - 250 bar, nkích thước 

đầu phun 0.38mm - 0.53mm, góc phun: khoảng. 50 - 80°).

5- ĐÓNG GÓI

 Thùng thiếc 25 Kg. Màu trắng hoặc xám

6- LƯU TRỮ VÀ HẠN DÙNG

 9 tháng kể từ ngày sản xuất nếu được bảo quản đúng cách trong bao bì kín nguyên bản, chưa
mở và không bị hư hại trong điều kiện khô ráo ở nhiệt độ giữa +5°C đến +30°C.

7- THÔNG TIN AN TOÀN

Để biết thông tin và lời khuyên về việc xử lý, lưu trữ và tiêu hủy các sản phẩm hóa chất một cách an 

toàn, người dùng phải tham khảo Bảng dữ liệu an toàn vật liệu mới nhất có chứa dữ liệu vật lý, sinh

thái, độc chất và các dữ liệu liên quan đến an toàn khác.

8- HẠN CHẾ

 Bề mặt phải thật sạch, khô và không có các tạp chất như bụi bẩn, dầu, mỡ và các chất phủ, vv nếu 
không sẽ làm cản trở quá trình bám dính.

 Bề mặt nền chống thấm phải tốt và đủ độ bền.
 Để thi công tối ưu, không để màng chống thấm polyurethane lỏng bị nung nóng bởi ánh nắng trực 

tiếp hoặc các nguồn nhiệt khác.
 Trong quá trình đóng rắn, các bọt khí được hình thành. Đây là đặc tính của sản phẩm, không ảnh 

hưởng đến tính chất bảo vệ. Vì lý do này, cần đảm bảo rằng Akfix 450 PU không được thi công ở độ 
dày màng quá mức trong một lớp hay một lần sơn phủ. Độ dày màng quá mức có thể tạo ra bong 
bóng lớn trong lòng lớp phủ.

 Sản phẩm có thể thi công bằng chổi, con lăn hoặc phun không khí. Dùng cọ quét ở những khu vực 
khó khăn. Thi công các lớp tiếp theo sau khi lớp đầu tiên đã đông cứng không dính.

 Sau khi màng chống thấm polyurethane Akfix 450 PU tiếp xúc với tia UV, nó sẽ bắt đầu hơi ngả vàng 
nhưng không bị mất tính chất vật lý. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng màng PU Akfix PUR 525 
Top coat là lớp phủ bảo vệ trên cùng như một màng chống tia cực tím để nâng cao yêu cầu thẩm 
mỹ và độ bền trong nhiều năm.

 Độ dày của lớp phủ: Xấp xỉ 0,6 mm cho mỗi lớp được khuyến nghị. Độ dày cuối cùng của lớp phủ 
hoàn thiện phải từ 1,7 - 2,0 mm với 3 lớp. Sản phẩm có thể được sơn phủ bởi chính nó

 Các đặc tính đàn hồi được duy trì ở nhiệt độ xuống -20 ° C và lên đến + 80 ° C
 Làm sạch tất cả các dụng cụ và thiết bị sau thi công với xăng hoặc dung môi ngay sau khi sử dụng. 

Màng PU đã đông cứng và / hoặc đóng rắn chỉ có thể được loại bỏ bằng cơ học. 
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9- THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Gốc hóa học  : Polyurethane gốc dung môi
Tỉ trọng : 1.35 ± 0.03 gr/ml (ASTM D1875) 
Màu sắc/ dạng sản phẩm : Trắng hoặc xám/ dạng lỏng hơi sệt 
Khô mặt sau  : 8-12 h (23°C và %50 R.H.) (ASTM C679) 
Độ nhớt : 5500±1000 cps  
Sẵn sàng để đi lại*  : 24-36 h (23°C và %50 R.H.) (ASTM C679) 
Lưu hóa hoàn toàn sau : 7 ngày (23°C và %50 R.H.) 
Độ cứng Shore A : 55 (ASTM D 2240) 
% Giãn dài : ≥ % 450 (DIN EN ISO 527) 
Định mức (2 lớp)** : 1.3-1.5 kg/m2 
Định mức (3 lớp)** : 2.0-2.3 kg/m2 
Hàm lượng rắn :  ~% 84 (23°C và %50 R.H.) 
Lực kéo giãn : 3 N/mm2 (DIN 53504) 
Nhiệt độ làm việc : -20oC đến +80oC 
Nhiệt độ thi công : +5oC đến +35oC 
* Thận trọng. Chỉ để kiểm tra hoặc để áp dụng lớp tiếp theo, không dành cho lưu thông 
mật độ cao, vĩnh viễn. 
** Phụ thuộc vào bề mặt được thi công. Nên kiểm tra sơ bộ.




