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Thông số kỹ thuật

BS-2690 - Keo Matit không tạo màng

Thông số kỹ thuật:
Hình thức: Cao su nhão, dính, đen
Tỷ trọng: 1.5 ± 0.1
Cường độ bám dính (ASTM D1000): Tối thiểu 30 N
Chịu nhiệt: lên tới 70°C
Giãn dài (ASTMD 882) > 100%
Hấp thụ nước < 1%
Đặc tính: - Kháng phong hóa tốt
- Bám dính rất tốt
- Dễ sử dụng

Mô tả
Keo matit không ô-xy hóa, không khô, như bột nhão, một thành phần, có độ bền cao nhưng dẻo. Nó có thể chịu nhiệt độ khắc nghiệt, độ
ẩm, phong hóa, rung, và biến động mà không bị phân hủy hay rò rỉ. Khi được ứng dụng để gắn gioăng cao su với kính, nó chỉ trương nở
và rỉ nhựa ở mức tối thiểu.

Ứng dụng
Đối với Ô tô/công nghiệp
Lý tưởng để gắn kính với gioăng cao su trong lắp kính chắn gió ô tô. Đồng thời cũng được sử dụng rộng rãi làm keo gắn điểm. Nó có khả
năng tương thích tuyệt với với cao su EPDM, kính, hệ thống sơn ô tô, nhựa PVC và ABS.
Đối với xây dựng
Đây là loại keo hoàn hảo cho việc gắn kết khe nối tấm ghép kim loại. Nó lý tưởng cho gắn mái tôn múi, tường bên, máng xối, máng. Nó
dùng để trám, chít đường ống dẫn trong hệ thống sưởi và điều hòa không khí. Nó tương thích và phù hợp cho ứng dụng trên bọt PU và
polystyrene ép đùn.

Hướng dẫn
1. Bề mặt phải sạch, khô và không bám đất, dầu, mỡ hoặc nước.
2. Cắt đầu vòi tạo góc 45° và lắp vào súng bơm để thi công.
3. Phết keo lên một mặt khe nối và dán vào bề mặt cần dán trong khi keo vẫn còn ướt.
4. Đới với gắn kính chắn gió, phết keo vào khe của gioăng cao su trước khi lắp kính và mặt bích.

Cảnh báo
- Tránh để tiếp xúc với da, mắt và mồm.
- Trong trường hợp bị dính vào mắt, cần xả ngay bằng nước sạch khoảng 15 phút. Nếu tiếp tục thấy ngứa, cần được chăm sóc y tế.
- Để xa tầm với trẻ em. Sử dụng ở khu vực thông thoáng.

Bảo quản
• Bảo quản nơi khô và mát với nhiệt độ < +30°C.
• Thời hạn sử dụng 24 tháng.

