
• Sử dụng ngay và dễ thi công.

• Cho bề mặt trắng mịn hoàn hảo. Chiều dày từ 0.2
đến 5.0 mm.

• Có thể được sử dụng để phủ lên lớp lót và lớp
sơn.

• Dễ dàng thi công bằng bay.

• Có thể được sơn bảo vệ hoặc không cần sơn (có
hoặc không có lớp lót).

• Cường độ nén và cường độ bám dính cao.

• Độ bền thời tiết cao.

• Thích hợp cho cả nội thất và ngoại thất.

• Máy trộn màu có thể được sử dụng để pha thêm
màu.

Vật Liệu Trát Tường Trộn Sẵn

Hỗn hợp hồ trát tường màu trắng mịn trộn sẵn. 
Công thức sử dụng cho sữa chữa các khuyết tật bề 
mặt bê tông và lớp tô. Cho bề mặt phẳng mịn và 
trám các đường rãnh, lỗ rỗng, vết nứt nhỏ và lỗ bọt 
khí. Được thi công cho tường nội thất và ngoại 
thất, trên nhiều loại tường khác nhau.

Đặc tính sản phẩm

Crocodile 
Skim Coat 102
Vật Liệu Trát Tường Gốc Xi Măng

Hướng Dẫn Sử Dụng

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải được làm sạch, không bụi và không có 
bất kì vết dần mỡ, lớp vữa mềm yếu, vật liệu bảo 
dưỡng bê tông,... Các điểm lồi, lõm và lỗ rỗng lớn 
hơn 3 mm phải được xử lý trước khi thi công.

Thi công

Trát một lượng nhỏ Crocodile skim Coat 102 bằng 
bay thép không rỉ. Rửa bề mặt bay thường xuyên 
để loại bỏ vật liệu còn sót lại đã khô cứng. Không 
nên cho vật liệu đã lấy ra sử dụng vào lại thùng. 
Chia làm hai lớp thi công để có bề mặt hoàn thiện 
phẳng mịn hơn (lớp phủ đầu tiên dùng để phủ, 
trám các khuyết tật nhỏ). Thi công mỗi lớp cách 
nhau từ 15-45 phút. Bảo dưỡng trong 1-2 ngày 
(phụ thuộc vào chiều dày thi công, vật liệu phủ và 
điều kiện môi trường).

Định mức sử dụng ước tính
0.5-1.5 kg / m2 (chiều dày 1 mm.)
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Thông Số Kỹ Thuật

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Trạng thái tự nhiên

Tỉ trọng của hồ

Cường độ bám dính ở 28 ngày

Cường độ bám dính khi chịu cắt ở 28 ngày

Cường độ nén 
7 ngày
28 ngày

Hồ màu trắng

1.75 Gram/cm3

2 N/mm2

>12 N/mm2

>20 N/mm2

>25 N/mm2

Chỉ Tiêu Thử Nghiệm Đánh Giá

Crocodile 
Skim Coat 102
Vật Liệu Trát Tường Gốc Xi Măng

Đóng gói

Cảnh báo

Khối lượng tịnh : 5, 20 kg

Lưu trữ

Nên lưu trữ ở nơi khô ráo và nhiệt độ 
không quá cao để tránh sản phẩm bị 
giảm chất lượng. Hạn sử dụng 1 năm.  

• Có thể gây hại cho mắt, da và phổi. 
Nên mặc đồ bảo hộ, găng tay, khẩu 
trang và mắt kính khi thi công.

• Nếu bị dính vào mắt, rửa ngay lập tức 
bằng nước sạch và đi đến bệnh viện.

• Rửa ngay lập tức với nước sau khi tiếp 
xúc với  da.

• Để xa tầm tay trẻ em. 


