
• Được gia cường cốt sợi.

• Lực dính ban đầu hơn 300kg/m2.

• không dung môi.

• Thích hợp để dán trên các bề mặt không bằng
phẳng.

• Bám dính tốt trên nhiều loại vật liệu xây dựng
khác nhau cho cả nội thất và ngoại thất.

• Thích hợp để dán nhanh và cố định nhiều vật
liệu như gỗ, nhựa, gạch xây, đá, gạch ốp lát, kim
loại lên các bề mặt xốp như bê tông, vữa, ván ép,
gỗ,...

• Thích hợp để dán các vật liệu trang trí, miếng ốp
chân tường, tấm thạch cao lên bề mặt thẳng
đứng, ngang và trên trần.

• Màu sắc: Trắng.

Ứng dụng

Keo Dán  Xây Dựng Cường Độ 
Siêu Cao
Crocodile Adhesive Quick là keo xây dựng cường 
độ cao được gia cường cốt sợi với lực dính ban 
đầu cực cao (over 300kg/m2) và cường độ bám 
dính cao. Đặc biệt thích hợp cho các vật liệu xốp. 

Đặc tính sản phẩm
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Chuẩn bị bề mặt

Tất cả các bề mặt ngoại trừ nhựa PE,PP và nhựa 
đường. Ít nhất một bề mặt xốp, ngược lại tốc độ 
đóng rắn chậm đáng kể theo đặc tính của bề mặt. 
Các bề mặt phải khô, sạch và không có bụi, dầu 
nhớt và các hạt rời. 

Thi công

Phương pháp: Cho keo lên bề mặt bằng súng bắn 
keo thành các điểm hoặc thoa (cách nhau 15 cm).  
Luôn cho keo lên các cạnh và các góc của tấm 
panel. Dán các bề mặt lại với nhau ngay lập tức và 
gõ bằng búa cao su. Có thể chống đỡ nếu cần. Có 
thể chịu tải sau khi dán được 24-48 giờ.

Nhiệt độ thi công: +5°C đến +35°C.

Vệ sinh: bằng nước nếu chưa đông cứng, bằng 
biện pháp cơ học nếu đã đông cứng. 

Sửa chữa: bằng vật liệu cùng loại. 
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Thông Số Kỹ Thuật

Lưu trữ

Đóng gói

Cảnh báo

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

Khối lượng tịnh : 280 ml/Tuýp

Bền nhiệt độ

Chỉ Tiêu Thử Nghiệm Đánh Giá

Acrylic polymer

Quá trình khô vật lý

1.30 g/cm3

300 kg/m²

15 phút

5-30 °C
-20 °C đến +70 °C

Gốc

Đóng rắn

Tỉ trọng

Độ bám dính ban đầu

Thời gian mở

Nhiệt độ thi công

Khuyến cáo

• Lực được gia tải để xác định độ bám 
dính ban đầu và cường độ bám dính sau 
cùng. Khoảng thời gian gia lực không 
quan trọng.

• Không sử dụng cho các điểm bị ngập 
nước. 
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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 nước sau 
tiếp xúc với  da.

• Để xa tầm tay trẻ em. 

• Lưu trữ ở nơi khô ráo từ 10- 25 ° C.

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


