
Vật Liệu Trám Khe Acrylic

Crocodile Acrylic Seal Plus là vật liệu trám khe 
acrylic, gốc nước, một thành phần. Crocodile Acrylic 
Seal Plus đóng rắn nhanh khi tiếp xúc với không khí 
và hơi ẩm, có khả năng linh động với độ bám dính 
cao trên các vật liệu khác nhau (ngay cả trên các bề 
mặt xốp mà không cần lớp lót). Crocodile Acrylic Seal 
Plus có tính năng chống lại sự hình thành nấm mốc. 
Crocodile Acrylic Seal Plus thích hợp cho các 
ứng dụng nội thất trên nhiều bề mặt khác nhau 
như bê tông, vữa, nhôm, gỗ, kim loại, gạch ceramic, 
ngói, nhựa, gạch xây, đá marble, tấm thạch cao và 
tấm xi măng. Crocodile Acrylic Seal Plus là vật 
liệu có công thức đặc biệt cho các khe co giãn. 
Nếu sử dụng các vật liệu đặc chắc để trám, rất 
dễ bị nứt hoặc bong tróc.

Đặc tính sản phẩm

• Có độ linh động cao, không ăn mòn.

• Chống rêu mốc và vi khuẩn.

• Có thể sơn được trên bề mặt.

• Cường độ bám dính cao.

Ứng dụng
• Khung cửa và cửa sổ.

• Bàn bếp nấu ăn và chậu rửa.

• Đường ống dẫn khí.

• Ván sàn.

• Chà ron gạch ceramic.

• Trám khe giữa tường và sàn ở khi vực ẩm ước.

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt bị hư hại cần được sửa chữa trước khi thi 
công. Sử dụng vữa sửa chữa. Các khe phải được 
làm sạch, khô, không có bụi, dầu, sơn hoặc các 
tạp chất trên bề mặt. Kích thước khe rộng từ 3 -12 
mm và sâu từ 5-10 mm. Chiều rộng khe phải đủ 
lớn nhưng nhỏ hơn chiều sâu để vật liệu có độ 
giãn dài tốt hơn. Thanh chèn khe Crocodile 
Backing Rod có thể được sử dụng để điều chỉnh tỉ 
lệ chiều sâu/chiều rộng của khe. Nên dán băng 
keo hai bên khe để kiểm soát chiều rộng và dễ 
làm  sạch. 

Định mức sử dụng

Một tuýp Acrylic Seal Plus 450 g sử dụng cho khe 
có chiều dài xấp xỉ 3 m, rộng 1 cm và sâu 1 cm. 

Thi công

Cắt phần đầu nút ren của tuýp hoặc gói nhựa, sau 
đó đặt vào súng bắn keo. Bóp súng để vật liệu lèn 
vào khe với lượng vừa đủ. Loại bỏ băng keo trước 
khi vật liệu đóng rắn (trong vòng 10-30 phút). 
Chờ cho Acrylic Seal Plus đóng rắn hoàn toàn từ 
49 đến 72 giờ (phụ thuộc vào chiều sâu của khe) 
trước khi đưa vào sử dụng hoặc sơn. Vệ sinh tay 
và dụng cụ bằng nước sau khi thi công. 
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Hướng Dẫn Sử Dụng

Website: www.jorakay.vn
Hotline: (28) 3812 6878

Head office:
100, A4 St, Ward 12, Tan Binh District, HCM 
Phone: +84 28-3948 3799
Fax: +84 28-3948 3790

Branch office:
Building 3, 73 Lo Duc St, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba 
Trung District, HN
Phone: +84 24-3200 2471

Branch office:
98 Ton Duc Thang St, Hoa Minh Ward, Lien 
Trieu District, Da Nang
Phone: +84 23-6379 6676



Thông Số Kỹ Thuật

Lưu trữ

• Lưu trữ ở nơi khô ráo có nhiệt độ dưới
30 °C.

• Hạn sử dụng 1 năm kể từ ngày  sản
xuất.

Đóng gói

Khuyến cáo

Cảnh báo

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Nhiệt độ thi công nên nằm trong 
khoảng từ 5 °C đến 40 °C. Bảo vệ không 
cho tiếp xúc với mưa và nước sau khi thi 
công 2 giờ. Không khuyến cáo sử dụng 
Crocodile Acrylic Seal Plus cho các khu 
vực bị thấm nước.

Khối lượng tịnh : 450 gram

Chỉ Tiêu Thử Nghiệm Đánh Giá

Trạng thái tự nhiên Dạng hồ

Loại hóa chất

Tỉ trọng

Độ giãn dài

Khả năng chịu biến dạng

Acrylic

150

180 %

+10%

Thời gian khô bề mặt 30 phút
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• 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.


