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VỮA EPOXY 3 THÀNH PHẦN

MÔ TẢ

TRỘN

Newtech EPG là vữa Epoxy 3 thành phần tự san phẳng có

Trộn thành phần A, B lại với nhau bằng một cần trộn có tốc độ thấp
khoảng 400 vòng/phút. Sau đó thêm thành phần C vào tiếp tục trộn
cho đến khi đạt được vữa có thể chảy.

thể rót do có thành phần nhựa epoxy cường độ cao và các cốt liệu
đặc biệt. Sau khi trộn tạo thành vữa có thể tự chảy được. Được sử
dụng cho những máy móc thiết bị nặng và điều kiện thi công khó,
sửa chữa sàn bê tông bị rỗ, mài mòn, lồi lõm.

SỬ DỤNG VÀ ƯU ĐIỂM
Newtech EPG không co ngót, thích hợp cho việc rót vữa vào:
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Tấm đỡ dầm cầu
Móng máy như máy bơm, máy phát điện, động cơ điện…
Định vị neo, bu loong
Đường ray của cầu trục
Làm đầy các lỗ hỗng hốc trong bê tông
Sửa chữa sàn công nghiệp bị lồi lõm bong tróc
Các ưu điểm bao gồm:
Kháng hóa chất
Không hòa tan
Đông cứng nhưng không co ngót
Đông cứng nhanh
Cường độ cơ học cao
Không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm
Kháng va đập và rung động tốt.

THI CÔNG
Khi rót vữa Newtech EPG vào dưới những bản đế, phải đảm bảo
đủ áp suất để duy trì dòng vữa rót. Bọt khí phải thoát ra hết. Đối với
những nơi có thể tích lớn, thi công nhiều lớp, phải đảm bảo cho lớp
trước đã đông cứng và nguội. Khi rót vữa vào dưới những bệ móng
hay đường ray của cầu trục phải có những khoảng hở để vữa có thể
chảy, tránh bọt khí. Phải đảm bảo vữa được chảy liên tục với độ cao
không đổi. Để tránh khó lúc đổ nên gắng 1 đai quai thép.
Lổ của bu long neo và sắt neo và sắt chờ phải khô nếu là bu long đúc
tại chỗ, sử dụng bơm hoặc ống đổ. Để định vị bu long, rót đầy
Newtech EPG và cho bu long từ từ vào lỗ. Liên hệ phòng kỹ thuật
cho những trường hợp thi công khó.
ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VÀ THỞI HẠN SỬ DỤNG
Bảo quản trong điều kiện khô ráo, nhiệt độ từ 50C – 400C. Thời hạn sử
dụng ít nhất 12 tháng nếu không mở bao.

AN TOÀN & SỨC KHỎE

ĐẶC TÍNH
Dạng/ Màu: Thành phần A : Lỏng/hơi trắng
Thành phần B : Lỏng/ hơi trắng
Thành phần C: Bột/xám
Đóng gói: Bộ 23Kg (thành phần A+B+C)
Cường độ nén (07ngày) ~ 75N/mm2
Cường độ uốn (28 ngày) ~14N/mm2 EN
Cường độ kết dính >1.5N/mm2

Tránh rơi vào da và mắt, tránh hít hơi. Chỉ thi công ở những nơi thong
gió tốt, không để gần nơi có lửa. Mặc quần áo bảo vệ, đeo găng, đeo
kính bảo vệ mắt khi trộn và khi thi công. Nếu lỡ nuốt vào, không được
nôn mửa, uống nhiều nướt. Nếu rơi vào mắt, mở to mắt ngâm trong
nước tối thiểu 15 phút và liên hệ ngay với Bác sĩ. Nếu rơi vào da, cởi
bỏ quần áo và rửa ngay nhiều lần với nước xà phòng.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Địa Chỉ: 6C6 Hà Huy Giáp, KDC Nam Long, F. Thạnh LộcQ12- TPHCM

Việc chuẩn bị bề mặt là rất quan trọng. Tất cả bề mặt phải sạch sẽ,
không đọng nước, không dính mỡ, các chất bảo quản và các chất
dính nhiễm bẩn khác. Những vớ hồ phải được cạy bỏ để tăng độ
bám dính. Bề mặt thép phải được thổi cát đến sạch hoàn toàn.

Sản Xuất tại Việt Nam,

Phân phối bởi: Công ty TNHH Hóa Chất XD Công Nghệ Mới

Điện Thoại: 08.54453667 – 54456808 Fax: 08.54453668
www.chongtham.net.vn Email: newtech@chongtham.net.vn

Chú ý: Những thông tin tài liệu này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi. Công ty chúng tôi 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.

