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Lôùp phuû saøn epoxy goác
nöôùc, hai thaønh phaàn, coù
beà maët hoaøn thieän saùng
boùng cho saøn beâ toâng vaø
beà maët neàn goác xi maêng
nhaèm taïo lôùp xöû lyù hoaøn
thieän choáng daàu môõ vaø laø
lôùp sôn baûo veä cho heä
thoáng saøn epoxy

Mapecoat I 620 W được đặc chế đặc biệt nhằm tạo
một lớp màng bảo vệ sáng bóng, chống bụi, chống
dầu được thi công trực tiếp lên lớp bê tông hoặc hệ
thống sản phẩm gốc xi măng như sàn Ultratop.
Caùc öùng duïng ñieån hình
Làm lớp hoàn thiện chống bụi trên sàn bê tông.
Sản phẩm hoàn thiện cho sàn gốc nhựa như
Mapefloor System 53.
Sản phẩm hoàn thiện cho sàn Ultratop, tạo một
lớp bề mặt không thấm nước, chống bụi, chống
dầu mà không làm thay đổi màu sắc tự nhiên
của hệ thống sàn Ultratop.
ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
Mapecoat I 620 W là lớp phủ epoxy gốc nước hai
thành phần, không bị ố vàng và không chứa dung
môi, sản xuất theo công thức đặc biệt được phát
triển tại các phòng thí nghiệm của MAPEI.
Mapecoat I 620 W được thi công bằng cọ lăn hoặc
máy phun chân không với độ dày từ 100-150
micron. Sau khi đóng rắn, sản phẩm có thể chống
mài mòn rất tốt. Nếu cần tạo một lớp hoàn thiện
chống trượt, có thể thêm từ 5-10% theo trọng lượng
Mapefloor Filler vào Mapecoat I 620 W, tuỳ theo
độ chống trượt yêu cầu cho lớp hoàn thiện.

KHUYEÁN CAÙO
Không thi công Mapecoat I 620 W:
Trên bề mặt nền bám bụi, có vụn vỡ hay trên bề
mặt lồi lõm;
Trên bề mặt dầu mỡ hoặc bề mặt chịu áp lực
nước thấm ngược;
Không pha loãng Mapecoat I 620 W với dung
môi;
Thi công Mapecoat I 620 W:
Đều tay trên bề mặt bằng phẳng;
Dùng chổi có sợi gai kích thước trung bình cho
loại bề mặt bê tông hoặc Ultratop;
HÖÔÙNG DAÃN THI COÂNG
Chuaån bò beà maët neàn
Đối với bê tông cũ, để thi công Mapecoat I 620 W
cần phải làm sạch hoàn toàn, không có dầu, mỡ và
các loại chất bẩn khác. Trước khi tiến hành xử lý,
phủ cát lên bề mặt sau đó dùng máy hút bụi công
nghiệp để làm sạch bụi bẩn.
Đối với lớp nền Ultratop, khi thi công Mapecoat I
620 W thì phải chờ đóng rắn hoàn toàn và trong
khoảng 24 tiếng trước khi sơn Mapecoat I 620 W
(tùy theo độ dày thi công).
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THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT (caùc giaù trò tieâu bieåu)
ÑAËC TÍNH SAÛN PHAÅM

Thành phần A

Thành phần B

Màu sắc:

Màu rơm

Màu trắng nhạt

Dạng sản phẩm:

Lỏng

Lỏng sệt

Tỷ trọng (g/m3):

1,10

1,25

Độ nhớt ở +23OC (mPa•s):

6,000
(# 5 - rpm 10)

5,000
(# 5 - rpm 10)

Phân loại mức độ độc hại theo EC 1999/45:

Gây dị ứng,
Gây dị ứng
độc hại cho môi trường.
Trước khi sử dụng, nên tham khảo thông tin
trên tờ “Hướng dẫn an toàn chuẩn bị và thi công”
và thông tin trên bao bì sản phẩm.

Hàm lượng chất bay hơi độc hại
theo tiêu chuẩn 2004/42/EC (g/l):

50

Bảo quản:

12 tháng trong bao bì còn nguyên

Mã hải quan:

3907 30 00

THOÂNG SOÁ THI COÂNG

Tỷ lệ trộn:

Thành phần A : Thành phần B = 50 : 100

Màu sắc của hỗn hợp:

Màu trắng sữa

Dạng hỗn hợp:

Lỏng

Hàm lượng chất rắn khô (%):

52

Tỷ trọng của hỗn hợp (kg/m3):

1.180

Độ nhớt của hỗn hợp (mPa•s):

5.500
(# 5 - rpm 10)

Khoảng nhiệt độ thi công:

Từ +12OC đến +30OC

THOÂNG SOÁ THI COÂNG CUOÁI CUØNG (ôû +23OC vaø 50% R.H.)

Thời gian sử dụng vữa sau khi trộn:

40 phút

Thời gian khô bề mặt:

3 tiếng

Thời gian đóng rắn:

8-9 tiếng

Thời gian cho phép lưu thông nhẹ:

24 tiếng

Thời gian đóng rắn cuối cùng:

7 ngày

Sôn loùt beà maët neàn
Nếu Mapecoat I 620 W được thi công trên
nền bê tông, nên sơn lót nền bê tông với
Triblock P.

BAÛO QUAÛN
Sản phẩm cần được bảo quản trong bao
bì, nơi khô ráo, ở nhiệt độ thấp nhất là
+10ºC.

Chuaån bò saûn phaåm
Mapecoat I 620 W là sản phẩm hai thành
phần gốc epoxy được định lượng sẵn có
bề mặt hoàn thiện sáng bóng. Sản phẩm
được chuẩn bị như sau: đổ thành phần A
vào xô chứa thành phần B, trộn kĩ bằng
máy trộn tốc độ chậm cho đến khi đạt được
1 hỗn hợp đồng nhất.
Thêm 10-20% nước trong khi trộn, để có
được một hỗn hợp dẻo.
Để tạo màu cho Mapecoat I 620 W, trộn
Mapecoat I 620 W với Mapecolor Paste
(cứ một gói Mapecolor Paste 2700 g trộn
với một thùng Mapecoat I 620 W 15 kg)
trong suốt quá trình trộn.

HÖÔÙNG DAÃN AN TOAØN CHUAÅN
BÒ VAØ THI COÂNG SAÛN PHAÅM
Thành phần A của Mapecoat I 620 W
gây dị ứng nếu tiếp xúc với mắt và da. Cả
thành phần A và thành phần B đều gây
mẩn đỏ nếu người tiếp xúc mẩn cảm với
các loại chất trên khi tiếp xúc liên tục vào
da. Do vậy, khuyến cáo, nên sử dụng
găng tay và kính bảo hộ khi chuẩn bị và
thi công sản phẩm.

Lôùp hoaøn thieän choáng tröôït
Nếu cần một lớp hoàn thiện chống trượt,
thêm 5-10% Mapefloor Filler vào hỗn hợp
dẻo khi trộn và tiếp tục trộn thêm vài phút.
Lưu ý nên trộn đều tay để tránh đóng cặn vì
Mapefloor Filler một loại chất trơ chống
trượt.
Thi coâng saûn phaåm
Mapecoat I 620 W cần được thi công đều
tay bằng chổi sợi ngắn hoặc phương pháp
phun chân không.
Veä sinh
Dụng cụ và thiết bị dùng để chuẩn bị và thi
công Mapecoat I 620 W cần được rửa
sạch bằng nước ngay sau khi sử dụng. Khi
đã đóng rắn, chỉ có thể làm sạch bằng
phương pháp cơ học.

LÖÔÏNG DUØNG
0,1-0,25 kg/m2 cho mỗi lớp, tuỳ theo đặc
điểm của bề mặt nền và phương pháp thi
công.
ÑOÙNG GOÙI
Bộ 15 kg:
Thành phần A = 5 kg trong thùng nhựa;
Thành phần B = 10 kg trong thùng nhựa.

Thành phần A của Mapecoat I 620 W
độc hại cho môi trường nước: không thải
sản phẩm ra môi trường.
SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG.
CHUÙ YÙ
Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu
trong tài liệu kĩ thuật này được đúc kết từ
những kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất
của chúng tôi. Tuy nhiên, trong mọi
trường hợp, tất cả các thông tin nêu trên
cần được thực hiện một cách nghiêm túc
nhất bởi nhà thi công có bề dày kinh
nghiệm. Chính vì vậy, trước khi sử dụng
sản phẩm phải khẳng định rằng các
hướng dẫn phải được áp dụng nghiêm
túc với từng thao tác thi công. Trong mọi
trường hợp, nếu người sử dụng tự thi
công thì cần phải có sự tham khảo với bộ
phận kỹ thuật của Mapei nếu có gì không
rõ để tránh các sai sót do việc sử dụng
sản phẩm mang lại.
Phiên bản tiếng Việt được dịch lại dựa
trên phiên bản tiếng Anh 2039-7-2008.
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