Crocodile Wall Putty
Vật Liệu Trát Tường Gốc Acrylic

Vật Liệu Trát Tường Gốc Acrylic
Là vật liệu trát tường dạng nhũ acrylic một thành
phần gốc nước. Được sử dụng cho bề mặt bê
tông và tường vữa tô. Có độ bám dính cao trên
các bề mặt bê tông và xi măng, thích hợp sử dụng
cho cả nội thất và ngoại thất.

Đặc tính sản phẩm
• Sử dụng ngay, không cần pha trộn thêm.
• Dễ thi công và khô nhanh.
• Bám dính tốt trên nhiều bề mặt.
• Độ phẳng mịn và độ cứng cao.
• Có khả năng phủ các vết nứt tốt.
• Khả năng chịu ẩm cao.

Hướng Dẫn Sử Dụng
Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt phải được làm sạch, không bụi và không
có bất kì vết dầu 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 Crocodile Wall Putty bằng bay hoặc bằng dao
lên bề mặt tường bị nứt. Có thể thi công
Crocodile Wall Putty thành từng lớp. Mỗi lớp cách
nhau 4 giờ. Khi Crocodile Wall Putty đã khô, có
thể quét sơn trang trí lên trên.
0.5-1.5 kg / m2

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
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công.
• Nếu bị dính vào mắt, rửa ngay lập tức bằng nước

Định mức sử dụng ước tính

Chỉ Tiêu Thử Nghiệm

Đánh Giá

Trạng thái tự nhiên

Dạng hồ màu trắng

Hàm lượng chất rắn

74-76%

Khối lượng riêng

1.75-1.8

Độ nhớt

100,000-300,000 cps

Độ pH

• 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

8-9

Khối lượng tịnh : 1.2, 5 kg

15 phút

Thời gian khô
Head office:
Website: www.jorakay.vn
Hotline: (28) 3812 6878

sạch và đi đến bệnh viện.
• Rửa ngay lập tức với nước sau khi tiếp xúc với da.
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