9000 EXT-PRIME
Exterior Acrylic Primer
Chuẩn Bị Bề Mặt

Thông Tin Sản Phẩm
Sơn lót chất lƣợng cao, đặc chế từ nhựa acrylic, dùng
cho ngoại thất. Đƣợc thiết kế cho các bề mặt xi măng:
vữa tô, bêtông và kết cấu khác. Dùng làm sơn lót tuyệt
vời lên các loại bề mặt xi măng thô. Ứng dụng tuyệt
vời cho các công trình dân dụng và thƣơng mại.

Đặc Tính Sản Phẩm
•

Độ bám dính Tuyệt Vời

•

Sơn lót làm nền

•

Tạo thẩm mỹ tốt

•

Phủ lấp các vết và lổ nhỏ

•

VOC thấp, không mùi

•

Dễ dàng vệ sinh

Hướng Dẫn Chung:
Tất cả các bề mặt phải trải qua quá trình khô, cứng,
sạch, không dính bụi bẩn, dầu mỡ, phấn, sáp hoặc
sơn bong tróc, tạp chất liên kết và chất bảo dƣỡng
hóa học, nấm mốc hoặc bất kỳ tạp chất nào khác ảnh
hƣởng đến việc thi công sơn. Chà nhám các bề mặt
bóng, thô cứng hoặc tráng men. Lắp và trám tr t các
lỗ và làm nhẵn bề mặt.

Đặc Điểm Kỹ Thuật
Loại Nhựa:
Màu sắc:
Thời Gian Khô:
(25º C. & 60% R.H.)
Độ Phủ Thực Tế:
Độ Dày Đề Nghị (Lớp
Sơn Sau Khi Khô)
Trọng lƣợng mỗi Gallon
(1 Gallon ≈ 3.78 Lít)
Hàm Lƣợng Chất Rắn
Theo Trọng Lƣợng:
Hàm Lƣợng Chất Rắn
Theo Thể Tích:
Hạn sử dụng:
Phân Loại:
Hàm Lƣợng VOC:
Vệ Sinh:

CẢNH BÁO! Bụi từ lớp sơn cũ đƣợc cạo bỏ rất độc
hại, có thể gây ra một số bệnh nghiêm trọng nhƣ
TỔN THƢƠNG NÃO, ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI TRẺ EM.
PHỤ NỮ MANG THAI NÊN TRÁNH TIẾP XÚC TRỰC
TIẾP. Nên đeo khẩu trang bảo hộ để tránh hít phải
chất bụi sơn. Vệ sinh cẩn thận bằng vải ƣớt hoặc máy
hút bụi.

Hệ Thống Sơn Đề Nghị
Acrylic
Trắng
Khô bề mặt: 1 giờ
Sơn lớp kế: 2-4 giờ
2
Khoảng 7 - 8 m /lít

Bêtông, Tường, Vữa Stucco & Thạch Cao:
SƠN LÓT:

HOÀN THIỆN: 1245 hoặc các dòng sơn nƣớc của
Kelly-Moore.

43 – 50 µm

Thi Công

5.7 kg
60%
50%
2 năm(không mở nắp thùng)
Thùng 1& 5 gallon
<50 Gam/lít
Dùng nƣớc

Phân Tích Sản Phẩm (theo trọng lượng)
THÀNH PHẦN TẠO MÀU NỀN
THÀNH PHẦN LỎNG
Nhựa Acrylic:
Nƣớc, Phụ Gia, và các chất độn

9000 Ext-Prime Exterior Acrylic Primer

0%
100%
23%
77%

Dùng cọ, con lăn hoặc máy phun sơn. Không thi công
khi nhiệt độ thời tiết, không khí ẩm >75% hoặc bề mặt
dƣới 10°C hoặc khi trời sắp mƣa. Nhiệt độ quá cao
hoặc quá thấp hoặc ẩm ƣớt kéo dài đều có thể ảnh
hƣởng đến thời gian sơn khô. Không để sơn đọng
thành vũng trên bề mặt bêtông. Khuấy kỹ trƣớc và
trong lúc sơn. Khi phun, lăn sơn các vị trí m p cạnh
luôn ƣớt để việc giáp mí tốt hơn.

Pha Loãng
Khuyến cáo: Thi công theo độ đặc đƣợc sản xuất.
Không cần pha loãng. Nếu cần pha loãng, dùng nƣớc,
và pha không quá 5% thể tích.

Lưu Ý

Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt, da và quần áo. Không
uống sơn. Vệ sinh thật kỹ sau khi sơn. Đóng nắp thùng
sau khi dùng. Không làm đông sơn. Vui lòng cập nhật
thông tin từ trang web cua công ty.
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
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