
 

   

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE 

 Có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. 

 Tránh hít phải bụi sơn. 

 Tránh tiếp xúc với da và mắt. Nếu dính sơn vào da 

phải rửa bằng xa bông và nước sạch. 

 Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt 

thích hợp trong khi thi công. Khi bị dính sơn vào 

mắt nhanh chóng rửa mắt bằng nước sạch và đến 

cơ sở y tế ngay. 

 Nếu nuốt phải, nên đến gặp bác sỹ ngay. 

BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG 

Bảo quản: Đậy kín thùng sơn, bảo quản ở nơi khô ráo, 

thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và lửa. 

Sử dụng: Cẩn thận và khuấy kỹ trước khi sử dụng. 

Ref: UT8AJ1-22R This Technical Data Sheet supersedes those previously issued. 

KRETOP UT 800A  
SƠN PHỦ POLYASPARTIC    

MÔ TẢ SẢN PHẨM  

KRETOP UT 800A gồm 2 thành phần (Thành phần A 

và thành phần B) có liên kết hóa học cao, tính ứng dụng 

và hàm lượng chất rắn cao. Lớp phủ polyaspartic đặc 

tính kháng tia UV tốt, duy trì độ bóng và có khả năng  

kháng mài mòn.  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

KHU VỰC ỨNG DỤNG 

 Bể nước - bể bơi 

 Chống thấm mái 

 Gara đỗ xe 

 Hành lang và ban công 

 Chống thấm khu vực trồng cây 

ƯU ĐIỂM  

 Kháng tia UV tốt, không ố vàng 

 Tính chất cơ lý tuyệt vời bao gồm độ bám dính tốt,  

cường độ chịu kéo cao và khả năng chịu mài mòn 

 Khả năng chống thấm tuyệt vời cho bê tông mái, 

bể 

 Bám dính trên hầu hết mọi loại vật liệu bao gồm 

kim loại, bê tông... 

 Khả năng va đập và kháng hóa chất tuyệt vời 

 Thời gian khô nhanh (1-2 tiếng) 

 Dễ thi công 

Cường độ bám dính 
(JIS K5600)  

>2 MPa 

Khả năng chịu mài mòn 
(JIS K5600)  

<70 mg 

Độ cứng (Bút chì) 2H 

Nhiệt độ phục vụ Lên tới 93oC 

Độ phủ (Kg/m2/lớp)  0.1 - 0.2 

Bề mặt hoàn thiện Bóng 

QUY TRÌNH THI CÔNG 

Pha trộn: Khuấy riêng từng thành phần bằng máy kho-

an điện tốc độ thấp gắn với máy trộn/ máy khuấy sơn 

hoặc cánh trộn và tiếp tục trộn đều khoảng 2-3 phút cho 

đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất trước khi dùng. 

Thi công: Loại bỏ bụi bẩn bên ngoài thùng sơn trước 

khi mở. Khuấy đều trước khi sử dụng. 

Định mức và độ dày màng sơn được xác định tùy thuộc 

vào yêu cầu cụ thể của từng dự án. 

Phương pháp thi công: Thi công KRETOP UT 800A 

bằng chổi sơn, ru lô, súng phun, bàn gạt hoặc bàn bả. 

Tất cả quá trình thi công cần được thực hiện trong thời 

gian sống của sản phẩm (30 phút ở 23°C). 

Pha loãng: Tùy chọn. 

Thời gian khô: đi lại nhẹ sau 4-6 giờ. Đóng rắn hoàn 

toàn kháng hóa chất sau 7 ngày. 

UT 800A 

Lớp lót 

Bê tông 


