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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 different dependent on the target market or sales zone.
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4 Polyurea 5 Base Coat Liquid Membrane 6 Polyaspartic Polyurea

COATINGS APPLICATON AREAS

 1 Concrete Substrate 2 Joint Sealant Polyurea 3 Spray PU Foam
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7 Top Coat Liquid Membrane 8 Aliphatic Polyurea 9 Rubber Tile Adhesive

10 Press Rubber Binder 11 Pour in Place Rubber Binder

13 PU Wood Imitation Panel

12 Ceramic
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ĐẶC TÍNH

ỨNG DỤNG

Màng chống thấm đàn hồi, gốc copolymer acrylic, 
một thành phần, chất lượng cao.

Sẵn sàng để sử dụng. Có thể dễ dàng thi công bằng súng phun, 
con lăn hoặc chổi quét không khí. Giá nhân công thấp. Không 
chứa dung môi, có thể pha loãng với nước. Khả năng thoát hơi 
nước. Có khả năng chống tia UV. Duy trì độ đàn hồi ngay cả ở 
nhiệt độ thấp. Sơn phủ được. Độ mờ cao. Có thể được tạo màu 
bằng bột nhão màu gốc nước. Ứng dụng liền mạch.

EM600
SƠN CHỐNG THẤM
GỐC ACRYLIC

GỐC NƯỚC

KHÁNG UV

SẴN SÀNG 
ĐỂ SỬ DỤNG
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Chống thấm cho:
Ban công, sân thượng và mái nhà. Mặt tiền. Các bề mặt bằng gỗ. 
Sàn nhựa đường và bitum. Các chi tiết lợp mái như máng xối, 
mép ống khói, v.v.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Gốc sản phẩm : Acrylic copolymer
Hàm lượng rắn  : %70-80
Tỷ trọng : 1,37 ± 0,03 g / ml
Dạng/ màu sắc  : Sệt/trắng, xám
Độ sệt : 50.000 ±5000 (Spindle No:6, 12rpm, 20°C)
Thời gian khô để thi công lớp kế        : 4-5 giờ (23°C, %50 R.H.)
Thời gian khô hoàn toàn : 48 giờ (23°C, %50 R.H.)
Định mức  : sàn 1,0-1,5 kg/m2, tường 0,75 kg/m2

Giãn dài đến khi đứt :  600% (DIN 53504)
Lực kéo  : >1 N/mm2 (DIN 53504)
Nhiệt độ thi công : +5°C đến +35°C
Nhiệt độ bảo quản  : +5 °C đến +35°C

ĐÓNG GÓI
Mã sản phẩm Màu sắc Trọng lượng Thùng

EM600 White Net 5 kg 1

EM600.1 White Net 20 kg 1
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420 Grey RAL7040 Net 1 kg 12

420.1 Grey RAL7040 Net 7 kg 2

420.2 Grey RAL7040 Net 14 kg 1

  



ĐẶC TÍNH

ỨNG DỤNG

Tự san phẳng, 100% rắn, co giãn cao, hai thành 
phần, tỷ lệ thể tích 1: 1, gốc polyurea đàn hồi đóng 
rắn nhanh, khả năng điền đầy vết nứt tốt. Đóng rắn 
nhanh chóng và ổn định trong khoảng nhiệt độ thi 
công từ -10 ° C đến 50 ° C. Ứng dụng có thể được 
mở lại cho lưu lượng xe hoặc đi bộ sau 1 giờ. 
Khuyến nghị thời gian bảo dưỡng bê tông tối thiểu 30 
ngày trước khi thi công keo nối hoặc chất trám khe.

100% rắn, không VOC, không dung môi. Khả năng phản ứng 
nhanh. Đưa dự án trở lại hoạt động sau 60 phút. Không bị ảnh 
hưởng bởi nhiệt độ và độ ẩm. Ổn định nhiệt tuyệt vời. Độ bền kéo 
và cấu trúc rất tốt. Kháng hóa dầu và hóa chất.

POLYUREA 
TRÁM KHE CHỐNG THẤM 
JH 1070/JH1080

NHANH KHÔ 

%100 RẮN, 
KHÔNG VOC

KHÔNG ẢNH HƯỞNG
BỞI ĐỘ ẨM 

VÀ NHIỆT ĐỘ
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Sửa chữa vết nứt bê tông và trám bít khe nối; sân bay. Những 
mái nhà. Bãi đậu xe và nhà để xe. Các cơ sở công nghiệp. Các 
tầng nhà kho. Cơ sở sản xuất. Cơ sở đóng chai và đóng hộp. Cơ 
sở chế biến thực phẩm. Các phương tiện bảo quản lạnh.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Gốc sản phẩm 
Amine Resin

Hàm lượng VOC (%)  ASTM D-1259 0
Hàm lượng rắn (%) ASTM D-2697 100
Thời gian gel (phút) -- 1-1,5
Thời gian ráo mặt (phút) -- 3-5
Thời gian sơn phủ (giờ)  --  0-12 (không cần xử lý gì thêm)
Rắn hoàn toàn (giờ) -- 24
Tỷ trọng (gr/cm3) ASTM D-792 0,99-1,03
Lực kéo (MPa) ASTM D638 5
Độ giãn dài khi đứt (%) ASTM D638 250
Độ cứng (Shore A) ASTM D2240 70-75
Lực kéo nhổ  (N/mm2) ASTM D 4541      bê tông : 2 thép : 5

Gốc sản phẩm                MDI Prepolymer  
Amine Resin

Hàm lượng VOC (%)  ASTM D-1259 0
Hàm lượng rắn (%) ASTM D-2697 100
Thời gian gel (phút) -- 1-1,5
Thời gian ráo mặt (phút) -- 3-5
Thời gian sơn phủ (giờ)  --  0-12 (without pretreatment)
Rắn hoàn toàn (giờ) -- 24
Tỷ trọng (gr/cm3) ASTM D-792 0,99-1,03
Lực kéo (MPa) ASTM D638 9
Độ giãn dài khi đứt (%) ASTM D638 200
Độ cứng (Shore A)  ASTM D2240 80-88
Lực kéo nhổ  (N/mm2)  ASTM D 4541      betong : 2 thép : 5

Tiêu chuẩn Thông số
Isocyanate (MDI) Prepolymer  

Tiêu chuẩn Thông số

JH 1070

JH 1080

ĐÓNG GÓI
Mã sản phẩm Kiểu dáng Thể tích Hộp

JP750 Tuýp nhựa 600 ml 1

JP850 Tuýp nhựa 600 ml 1

JH 1070

JH 1080
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ĐẶC TÍNH

ỨNG DỤNG

Sơn lót PU một thành phần trong suốt, nửa đàn hồi, 
thấm sâu. Một sản phẩm dựa trên dung môi.
Primer 90 đóng rắn nhờ độ ẩm của bề mặt và độ ẩm 
trong không khí.

Khả năng bám dính tuyệt vời với các bề mặt hấp thụ, xốp. Có độ 
đàn hồi cao để đáp ứng các chuyển động bề mặt. Thi công dễ 
dàng (bằng con lăn hoặc súng phun). Chịu được nước tích tụ và 
sương giá. Tiết kiệm khi sử dụng. 

PUR PRIMER 90 
SƠN LÓT TĂNG CƯỜNG 
BÁM DÍNH PU

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Gốc sản phẩm  : Solvent Base Polyurethane
Tỷ trọng  : 1,00 ± 0,03 gr/ml (ASTM D1875)
Dạng/màu sắc  : Lỏng, trong suốt
Thời gian khô mặt  : 2-3 giờ (23°C và  %50 R.H.) (ASTM C679)
Sẵn sàng cho đi lại  : 12-18 giờ (23°C và %50 R.H.) (ASTM C679)
Rắn hoàn toàn  : 4 ngày (23°C và %50 R.H.)
Độ cứng (Shore A)  : 90 ± 5 (ASTM D 2240)
Độ bám đính lên bê tông  : 2,0 ± 0,3 N/mm2 (ASTM D 903)
Nhiệt độ làm việc  : -20°C đến +80 °C
Nhiệt độ thi công  : +5 °C đến °35 oC

KHẢ NĂNG
BÁM DÍNH TUYỆT VỜI 

KHẢ NĂNG ĐIỀN 
ĐẦY TỐT

DỄ THI CÔNG

COATINGS

Primer 90 được sử dụng như một lớp sơn lót trên các bề mặt 
thấm hút như bê tông, bê tông nhẹ, xi măng, thạch cao, nền láng, 
vữa, gỗ, đặc biệt trước khi thi công vật liệu chống thấm gốc 
polyurethane và chất trám khe polyurethane, nhằm làm tăng khả 
năng bám dính lên bề mặt nền, giúp khả năng bám dính của vật 
liệu phủ tăng lên tối đa.

ĐÓNG GÓI
Mã sản phẩm Màu sắc Trọng lượng Thùng

APR15 Trong suốt Net 15 kg 1

APR05 Trong suốt Net 5 kg 1

APR01 Trong suốt 1 L






