MÔ TẢ SIKA FLOOR 261
Sikafloor 261 là một chất kết nối epoxy, có màu, không dung môi, 2 thành phần có độ nhớt thấp.
Nhờ vào độ nhớt thấp nên có thể thi công các lớp phủ dày tự san bằng và lớp phủ độn cát có bề
mặt nhám
CÁC ỨNG DỤNG:
Dùng cho các lớp phủ sàn tự san phẳng trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp có nhu cầu chịu sự
mài mòn từ thấp, vừa đến cao như nhà kho, xưởng lắp ráp, xưởng bảo trì.
Hệ thống sơn phủ độn cát được dùng trong những khu vực ẩm ướt như trong công nghiệp nước
giải khát, trại sản xuất sữa, nhà máy chế biến thịt, nhà bếp công nghiệp, các đường dốc chịu tải
trọng, nhà chưa cho máy bay.
ƯU ĐIỂM:
+ Kháng hóa chất và có độ bền cơ học cao
+ Kháng mài mòn
+ Không thấm ( chông thấm các chất lỏng)
+ Dễ thi công, thi công từng lớp
+ Tăng tính an toàn cho khu vực làm việc
+ Kinh tế
+ Không dung môi dựa theo KEL-CH
Chứng chỉ
+ Chống trơn trượt theo DIN 51130
+ Vô hại về mặt sinh lý học, chứng chỉ số P 1405-5A của viện Polymer
+ Khả năng không nhiễm bẩn “ tuyệt hảo” theo BS 4247, IRAS ltd

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM
Các màu chuẩn: Ral 6011 ( xanh lá cây)

Màu

Ral 7032 ( Xám)
Ral 1031 ( tráng hàu/kem)
Cần đặt hàng với 1 số lượng tối thiểu cho những yêu cầu về các màu khác
Đóng gói

Bộ 10 kg ( thành phần A+B)
Thành phần A: 7.70 kg/thùng
Thành phần B: 2.30 kg/thùng

Lưu trữ

Nơi khô mát có bóng râm ( nhiệt độ lưu trữ + 5oC đến +30oC)

Thời hạn SD Tối thiểu 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở

