EPOLINE 139
EPOXY không độc, kháng hầu hết các loại hóa chất. Lớp phủ bể nước uống, các bể chứa
dầu, xăng và các bể chứa hóa chất khác.

MÔ TẢ
EOLINE 139 là epoxy với độ đậm đặc cao, không độc,
dùng làm lớp phủ cho bể nước uống.
YÊU CẦU SỬ DỤNG
Mang lại một lớp phủ không độc trên bề mặt bêtông và
thép, vừa kháng hóa chất vừa chống ăn mòn.
Được thiết kế làm lớp phủ cho bể nước uống, bể chứa
dầu, xăng… nó cũng được áp dụng cho các xe trộn bê
tong, silo, các bể chứa, và các nhà máy xử lý thức ăn đòi
hỏi môi trường vệ sinh cao.

Ưu Điểm:







Hiệu quả cao
Sản phẩm đạt cấp an toan thực phẩm.
Phù hợp với tiêu chuẩn BS 6920
Bền, giảm thời gian và công sức bảo trì
Tự làm lớp lót, sử dụng lớp đầu tiên làm lớp lót
Sản phẩm sau khi bảo dưỡng tạo ra một lớp film
kháng hóa chất và chống mài mòn cao.

MÀU SẮC
Có sẵn màu trắng và xanh nhạt, các màu khác nếu có yêu
cầu.

HOÀN THIỆN
Bóng loáng

ĐẶC TÍNH










0

Kháng nhiệt độ : 95 C khi khô
Độ dày yêu cầu của lớp khi khô:150 – 200 micron
Số lớp yêu cầu : 2
Tỷ lệ trộn: 4:1 theo thể tích phần A và phần B
0
Thời gian thi công: 8h ở 25 C
Thời gian khô của lớp trên cùng: ít nhất 16 h
Chất tẩy rữa, vệ sinh : Thiner # 1
Đóng gói: 5 lít và 20 lít
Lượng tiêu thụ cho độ dày 150 microns: khoảng
2
6 m / lít

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Bề mặt lớp phủ phải sạch, chắc, không chứa các tạp chất.
thi công EPOLINE 139 để đạt được độ dày khi khô của 1
lớp là 100 microns, thi công 2 lớp. thời gian thi công 2 lớp
cách nhau 16 h. Thi công theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
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THỦ TỤC THI CÔNG

KHÁNG HÓA CHẤT

Chuẩn bị bề mặt

EPOLINE 139 có khả năng kháng hóa chất tuyệt hảo tất cả

Bề mặt bêtông:

các hóa chất công nghiệp như sau:

Bề mặt bêtông phải sạch, chắc và không bám dính dầu mỡ
hay các vụn bêtông, bụi bẩn hay các tạp chất, bằng các
phương pháp cơ học.
Bề mặt thép:
Mài hoặc thổi cát cho bề măt thép gần như trắng.

TRỘN
Khuấy đều hai thành phần riêng biệt bằng cần trộn điện có
cánh khuấy với vận tốc thấp (300 – 400 rpm) sau đó đổ từ
từ phần B vào phần A , tiếp tục trộn đều khoản 2 – 3 phút
trước khi sử dụng.

LỚP LÓT
Lớp lót không yêu cầu đối với bề mặt bêtông tốt và chuẩn bị
chu đáo. Đối với bề mặt bêtông rỗ, nên xử lý với
UNIPRIMER 134 RAPID lớp lót thứ 2 có thể yêu cầu nếu bề
mặt bêtông quá rỗ. Lớp lót nên chờ cho đến khi hơi dính thì
tiến hành thi công lớp chính.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

THI CÔNG

CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm có nhựa EPOXY, không được nuốt. Có thể dị ứng
với da và mắt. Tránh xa tầm tay trẻ em. Đóng nắp sau khi đã
sử dụng. Đeo găng tay và kính bảo hộ khi thi công.

Thi công 2 lớp EPOLINE 139 để đạt được cường độ tốt
nhất.
Thi công phải tuân thủ theo chỉ dẩn của nhà sản xuất.

CHẤT TẨY RỮA
Nên dùng Thinner # 1 để tẩy rữa thiết bị và trợ giúp thi
công.

BIỆN PHÁP THI CÔNG

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
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CONSTRUCTION CHEMICALS

Sử dụng thiết bị phun để thi công. Chổi quét và lăn rulô
cũng được chấp nhận cho thi công sản phẩm này.

Công Ty TNHH Hóa Chất Xây Dựng Công Nghệ Mới
Trụ Sở Chính: 204 Đinh Bộ Lĩnh - F26- Quận Bình Thạnh,
TPHCM
Điện thoại: (+84 8) 54453667 Fax: (+84 8) 54453668
Website: www.chongtham.net.vn
Email: newtech@chongtham.net.vn Mobile: 0909080729

Chú ý: Những thông tin tài liệu này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi. CEMKRETE và các đại lý sẽ không chịu trách nhiệm nào về
những khó khăn và pháp lý xảy ra do những điều kiện khác như cách thi công sản phẩm sai. Sự phục vụ của chúng tôi không bao gồm trách nhiệm giám sát.
Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi giao hàng.
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