Crocodile
Skim Coat Smooth
Vật Liệu Trát Tường Gốc Xi Măng
Vật Liệu Trát Tường Mịn
Skim Coat là vật liệu vữa trát gốc xi măng dùng
để trát lớp mỏng 0.3-3 mm, dùng cho các bề
mặt tô trát hoăc bê tông, cho cả nội thất và
ngoại thất. Skim Coat có thể được sử dụng cho
bề mặt bê tông, gạch block và bề mặt đã được
tô hoàn thiện.

Đặc tính sản phẩm
• Làm tăng độ bền của bề mặt; không nứt.
• Tăng cường độ bám dính với lớp nền.
• Bao phủ các lỗ hổng và bề mặt không bằng
phẳng.
• Độ bền thời tiết cao.
• Bề mặt hoàn thiện phẳng mịn.
• Giảm lượng sơn tiêu thụ.
Màu sắc: Trắng, Xám.

Hướng Dẫn Sử Dụng
Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt cần trát phải được làm sạch và không có
các hạt rời, bụi, dầu nhớt và các tạp chất. Nếu
bề mặt vữa trát không đặc chắc, loại bỏ lớp vật
liệu hoặc các hạt mềm y ếu và trát lại. Nếu điều
kiện khi công nóng hoặc gió, tiến hành làm ẩ m
bề mặt trước khi thi công.

Tỉ lệ trộn
2.5 kg Crodile Skim Coat Smooth : 1 lít nước
hoặc 2.3-2.5 phần Crocodile Skim Coat : 1 phần
nước (theo thể tích).

Định mức sử dụng ước tính

1.25 kg / 1 m 2 (Chiều dày 1 mm).

Thi công

1. Trát Skim Coat bằng bay thép với chiều dày
mong muốn.
2. Nếu cần tăng chiều dày của lớp Skim Coat,
tiến hành trát lớp thứ hai sau khi lớp thứ nhất
đã đông kết (xấp xỉ 10-30 phút). Mỗi lớp được
trát có chiều dày từ 0.3-3 mm.
3. Bề mặt nên được làm phẳng bằng bay thép.
Khi bề mặt đã khô, tiến hành quét lớp phủ bảo
vệ hoặc sơn trang trí.
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Crocodile
Skim Coat Smooth
Vật Liệu Trát Tường Gốc Xi Măng
Thông Số Kỹ Thuật
Chỉ tiêu thử nghiệm

Đánh giá
>2.4 N/mm2 (> 24.00 ksc)

Cường độ uốn ở 28 ngày
Cường độ nén ở 28 ngày
Cường độ bám dính (kéo nhổ) ở 28 ngày
Độ giữ nước

>6.5 N/mm2 (> 65 ksc)
>1 N/mm2
>95%

Độ co ngót trung bình ở 28 ngày

< 0.1%

Thời gian đông kết
• Bắt đầu
• Kết thúc

260 phút
450 phút

% VOC (Tiêu chuẩnTIS 285 : Part 6)
Độ chịu chà xát 5000 chu kỳ ở 1 ngày
(Điều kiện chuẩn)

0% theo khối lượng
Đạt

Cảnh báo
• 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.
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.
Đóng gói
Khối lượng tịnh : 5, 25 kg

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

