CHỐNG DOÄT MAÙI TOÂN BẰNG POLYURETHANE
1. Giôùi thieäu
Hieän nay, giaûi phaùp xöû lyù choáng doät maùi laø vaán ñeà chöa ñöôïc khaéc phuïc bôûi caùc nhaø thaàu.
Maëc duø caùc chuû ñaàu tö ñaõ choïn caùc nhaø thaàu chuyeân nghieäp vôùi nhieàu kinh nghieäm veà thi coâng
nhaø xöôûng coâng nghieäp , nhöng cuõng khoâng traùnh khoûi hieän töôïng doät taïi caùc muõ ñinh vaø choã
tieáp giaùp caùc taám toân vôùi nhau. Xuaát phaùt töø nhöõng vaán ñeà treân chuùng toâi ñaõ nghieân cöùu vaø ñöa
ra giaûi phaùp môùi cho vieäc xöû lyù doät maùi toân.

2. Ñaëc ñieåm
Xin giôùi thieäu saûn phaåm Keo TX911 goác Polyurethane ñaøn hoài co giaõn nhö cao su, coù ñoä baùm
dính toát coù khaû naêng choáng laõo hoaù, khaùng hoaù chaát , nöôùc , nhieät vaø laïnh raát cao. Keo coù theå
ñöôïc traõi baèng tay hoaëc caùc duïng cuï duøng trong coâng vieäc sôn vaø ñöôïc daùn baèng phöông phaùp
daùn nguoäi, khoâng caàn nhieät do ñoù khoâng gaây oâ nhieãm vaø khoâng coù nguy cô gaây chaùy.
Keát hôïp löôùi thuûy tinh vôùi vaät lieäu keo TX911 taïo thaønh lôùp maøng cao su coù ñoä co giaõn lôùn ,
baùm dính chaët vaøo toân chòu ñöôïc nhieät ñoä cao cuûa maùi toân vaøo luùc thôøi tieát möa hay naéng, ngaên
söï traøn nöôùc vaøo vò trí choã tieáp giaùp giöõa 2 taám toân vaø caùc vò trí muõ ñinh vít maùi toân.

3. Phöông phaùp thi coâng
1. Veä sinh saïch seõ beà maët thi coâng :
- Duøng deû lau saïch buïi baån dieän tích toân caàn queùt choáng thaám.
- Tröôøng hôïp nhöõng vò trí toân bò ræ seùt phaûi duøng baøn traûi saét ñaùnh saïch

2. Thöïc hieän thao taùc :
- Queùt lôùp loùt leân beà maët toân
- Daùn lôùp löôùi thuûy tinh leân lôùp loùt
- Queùt lôùp choáng thaám thöù 1
- Queùt lôùp choáng thaám thöù 2 (lôùp hoøan thieän beà maët)
- Duøng maùy phun nöôùc aùp löïc thöû taïi coâng trình
- Kieåm tra caùc vò trí ñaõ thaám doät, nghieäm thu vaø baøn giao.
Phaïm vi choáng doät : töø vò trí giao nhau giöõa 2 taám toân sang
moãi beân 1 soùng toân (roäng khoaûng 0.2 m ) .taïi vò trí ñinh vít
taïo lôùp choáng doät vôùi ñöôøng kính 0.1 m

QUY TRÌNH CHI TIEÁT XÖÛ LYÙ DOÄT MAÙI TOÂN

ÖÙng duïng : Maùi toân bò doät taïi vò trí giao giöõa 2 taám toân vaø taïi vò trí ñinh vít
Thôøi gian baûo haønh : 02 naêm
Yeâu Caàu :Khoâng neân duøng phöông phaùp naøy vôùi maùi toân coù möùc ñoä ræ seùt lôùn ( toân saép bò
thuûng )

4. Thoâng soá kyõ thuaät
1. Độ bền kéo Mpa ≥ 1,90 2,45
2.

Độ giãn dài% ≥ 450 450

3.

bền xé (N / mm) ≥ 12 14

4.

Chịu được nhiệt độ thấp ℃ ≤ -35 -35

5.

Chống nước 0.3Mpa 30 phút Không thấm

6.

Tỷ lệ rắn% ≥ 92 92

7.

Thời gian của bề mặt được khô cằn (h ≤) 8

8.

Thời gian của lớp phủ được khô cằn (h ≤) 24

9.

Mở rộng và co lại khi nhiệt 1.0% -4.0

10. bám dính với bề mặt ẩm ướt ≥ 0.5
11. Độ bền kéo dọc ≥ 150 ≥ 45
12. (N) (rộng 50mm) phải ≥ 100 ≥ 35
13. Độ giãn dài (%) theo chiều dọc ≥ 10 ≥ 20
14. qua ≥ 20 ≥ 25
15. Ñoä khaùng hoaù: Khoâng coù söï bieán ñoåi treân beà maët maãu
16. Thôøi gian baûo quaûn :

12 thaùng trong ñieàu kieän kín vaø khoâng bò hö haïi

17. Ñieàu kieän baûo quaûn:

Nôi khoâ vaø maùt

18. Ñoùng goùi: 27Kg/boä.

5. Cách thức phối trộn sản phẫm


Chúng ta quét lốp lót đầu tiền để tạo độ bám dính cho lớp màng tiếp xúc với bề mặt mái
tôn. Thời hạn thời gian sấy khô và bảo dưỡng đối với thành keo cơ bản sẽ có khoảng
hơn 12 giờ. Sau đó, làm bước tiếp theo.



Sau khi quét lớp lót đầu tiên vừa khô,tiến hành quét lớp kế tiếp để sơn lên bề mặt tạo độ
dày tùy ý (có thể từ 1mm ~ 2mm ) chờ khô sau 12 giờ, ta quét tiếp lớp thứ hai. Cách sơn
là đồng nhất với lần đầu tiên nhưng hướng quét hai lần là thẳng đứng.
Tỷ lệ phối trộn: PU A: PU B = 1:2.



Cách lắp đặt sợi thủy tinh gia cố vải : Đặt vải sợi thủy tinh giữa hai lớp màng, độ bám
dính sẽ vững chắc hơn.



Nếu bề mặt là sàn bê tông chúng ta rắc cát mịn, đá, xi măng vữa trên bề mặt lớp lót
trước khi lớp phủ trở nên vững chắc, để bạn có thể có được một lớp bảo vệ.

Định lượng vật liệu sử dụng với độ dày
Độ dày (mm) Trọng lượng tham khảo sử dụng (kg / ㎡)
1.0mm 1.2 ~ 1.4
1.5mm 1.8 ~ 2.0
2.0mm 2.5

