SƠN APBOLLO HỆ SƠN NUNG SẤY MELAMIN
* Sơn sấy apbollo được chế tạo trên
Cơ sơ nhựa alkyd melamin cao cấp
Dung môi và bột màu hữu cơ và các
Phụ gia đặc biệt khác
* Sơn alkyd melamin sấy khô dùng để
trang trí bảo vệ tăng độ bền nâng cao
tuổi thọ ở các môi trường khắc nhiệt
như cầu cống và các thiết bị xây dựng
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
* Sơn sấy màng sơn khô đanh ,độ bám
dính tốt,độ cứng cao, bền uốn, bền va
đập, bền nước, bền nhiệt, bền kiềm,
bền thời tiết
CÁCH SỬ DỤNG
* Xử lý bề mặt trước khi sơn
* Tẩy chất phốt phát hòa biến tính, ri sắt
như dầu, mỡ, bụi bẩn, tạp chất
* Để nâng cao chất lượng tuổi thọ màng sơn

* Thùng sơn phải được khuấy đều trước
khi sử dụng
* Gia công bằng phương pháp quét súng
phun hoặc nhúng,
* Sơn đặc pha bằng dung môi hữu cơ do
công ty Anh đưc cung cấp tỷ lệ pha5-10%
* Yêu cầu phủ 2 lớp để đạt độ dầy màng
sơn từ 25-30 µm
phủ sơn, song để màng sơn ổn định từ
10-20 phút dưa vào sấy ở nhiệt độ 100 150 0c thời gian tư 60-100 phút
CHÚ Ý
Chế độ sấy tăng dần từ thấp lên cao
không sấy ở nhiệt độ quá quy dịnh
màng sơn sẽ nhanh lão hóa.

Tên chỉ tiêu
1.Màu sắc
2.Thời gian chảy,đo bằng phểu chảy FC4 ở 30oC
3.Thời gian với độ dày màng sơn 28-30 µm sấy ở 100120oC
4. Độ cứng của màng sơn

Đơn vị tính
Mẩu
Giây
Giờ
Bút chì

Mức chỉ tiêu
Như mẩu
25 + 2
1 -1,5
> HB

5.Độ bền uốn của màng sơn
mm
< 1
6. Độ bền va đập của màng sơn
Kg-Cm
> 40
7.Độ bám dính của màng sơn
Điểm
< 1
8.Độ bóng của màng sơn
%
> 1
9. Hàm lượng chất không bay hơi
%
> 1
10.Tỷ trọng
Kg/Lít
0.87 - 0.95
 Sơn chưa được sử dụng hoặc sử dụng chưa hết cần đậy kín nắp,để nơi khô ráo thoáng mát.
 Nên thi công ở nơi thoáng khí,tránh xa nguồn lửa .

Chú ý: Tránh xa tiếp xúc trực tiếp với da,mắt,sử dụng trang bị bảo hộ lao động,găng tay
khẩu trang,kính.

