Crocodile PU Foam
Bọt Xốp Polyurethan
Bọt Xốp PU Trương Nở
Crocodile Pu Foam là bình xịt vật liệu bọt xốp
polyurethan tự trương nở dùng để trám và bịt
kín khe hở. Được thiết kế để dễ dạng xịt vào các
khe nhờ vào vòi xịt được gắn trên mỗi bình.
Không thải khí gây hại cho tầng ozon.

Đặc tính sản phẩm
• Độ bám dính & khả năng lấp đầy lỗ rỗng cao và
cách âm & cách nhiệt tốt.
• Tự trương nở và độ bền cao.
• Có thể bám dính với hầu hết các loại vật liệu
xây dựng ngoại trừ các bề mặt như polyethylen,
Teflon, silicon và các bề mặt chứa các tạp chất
dầu nhớt, dính dung dịch tháo khuôn hoặc các
vật liệu tương tự.
• Chống rêu mốc, không thấm nước và có thể sơn
phủ.
• Bọt xốp sau khi đã khô cứng có thể cắt, tạo hình
và chà nhám.

Ứng dụng
• Sửa chữa và cách nhiệt cho khung cửa và cửa sổ.
• Trám và bịt kín các khe hở, rãnh và lỗ rỗng.
• Trám các lỗ khoan trong tường.
• Cách điện tại các ổ cắm và ống nước.

Hướng Dẫn Sử Dụng
• Nhiệt độ sử dụng lý tưởng +20 °C. Nhiệt độ thi
công trong khoảng từ -2 °C đến +30 °C.
• Lắc đều bình trước khi sử dụng.
• Đóng mở bằng van trên bình.
• Giữ bình xịt chổng ngược và ấn van để cho bọt
vào vị trí cần trám. Bề mặt cần được làm ẩm để
tăng độ bám dính cho bọt và rút ngắn thời gian
khô cứng. Sau khi đã khô cứng có thể vệ sinh bằng
biện pháp cơ học.
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Crocodile PU Foam
Bọt Xốp Polyurethan

Thông Số Kỹ Thuật
Chỉ Tiêu thử Nghiệm

Đánh Giá

Vật liệu

Polyurethan

Tỉ trọng

22±3 kg/m3

Bảo dưỡng

Bảo dưỡng ẩm

Thời gian khô bề mặt

7±2 phút

Thời gian có thể cắt

30-45 phút

Thời gian bảo dưỡng

24 giờ

Năng suất
Cấp chống cháy

30 – 45 L
B3 (DIN 4102)

Độ dẫn nhiệt

0.036 W / m.k (DIN 52612)

Cường độ nén

0.03 MPa (DIN 53421)

Chịu nhiệt độ

-40 °C đến + 80 °C

Nhiệt độ thi công

-2 đến 30 °C

Khuyến cáo
• Bọt xốp đã đóng rắn sẽ bị phai màu nếu
tiếp xúc với tia cực tím.
• Nên sơn hoặc có lớp bảo vệ khi sử dụng
ngoài trời.
• Nhiệt độ thấp sẽ làm giảm hiệu suất và
thời gian đóng rắn.
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
• Lưu trữ ở nơi khô ráo có nhiệt độ từ 5 °C
đến 25 °C.
• Nên để bình thẳng đứng khi lưu trữ và
vận chuyển.
• Nên giữ ở nhiệt độ phòng tối thiểu 12
giờ trước khi sử dụng.
• Hạn sử dụng 15 tháng.
Đóng gói
Khối lượng tịnh : 500 ml.

U.S.A. Standard from the Crocodile Family

