
 

KRETOP EPW FILLER  
Vật liệu  vá sửa đa năng  

Vật liệu vá sửa epoxy đa năng được sử dụng để vá 

sửa cho sàn/ tường/ bể bê tông trước khi thi công 

hệ thống sơn hoàn thiện.  

Sản phẩm được sử dụng như là lớp sơn lót cao cấp 

cho bề mặt nhẵn mịn trước khi thi công lớp sơn 

phủ trên bề mặt thẳng đứng và nằm ngang.  

Nó có thể được sử dụng cùng với lớp phủ Poly-

urea (điều kiện nhiệt độ cao)  

Multipurpose epoxy filler to be used as a repair 

material for damaged concrete floor/wall/tank sur-

faces prior to the application of the final topcoat.  

It can be used as high-build primer coat for 

smoothening surface before applying topcoat for 

both vertical and horizontal surface.  

It can be used with Polyurea topcoat (High tem-

perature condition) 

www.epokrete.vn                                                                                              www.kretop.com.vn                                                                                        

Ưu điểm  Key benefits  

 Gốc nước - ít mùi  

 Có thể sử dụng trong điều kiện nhiệt độ cao  

 Dễ thi công - không nhậy cảm với nước 

 Độ dày cao (hơn 100 microns/1 lớp) 

 Bám dính tốt và kháng mài mòn  

 Water based - low odor  

 Can be used in high temperature condition 

 Easy application - not sensitive to water  

 High Build (more than 100 microns/coat)  

 Excellent adhesion and abrasion resistance 

Ứng dụng Application areas  

Thông số kỹ thuật  - Technical Data  Hệ thống sơn -  System  

 

Components 
Số thành phần  3 

Abrasion Resistance 
Khả năng chịu mài mòn 

JIS K5600 <100mg 

Bonding Strength 
Cường độ bám dính 

JIS K5600 >1.3MPa 

Hardness (Pencil) 
Độ cứng bút chì 

 2H 

Number of coats 
Số lớp 

 1÷3 

Coverage (kg/m2/coat) 
Định mức (kg/m2/lớp) 

 0.2÷0.3 

Lớp phủ / Top coat 

EPW FILLER  

Bề mặt tiêu chuẩn/ 
Prepared Concrete 

 

 

 Basements 

 Concrete tank  

 Concrete Roof  

 Factories  

 Car park 

  Garage  

 Tầng hầm 

 Bể  

 Mái bê tông  

 Nhà máy  

 Bãi đậu xe 

 Nhà để xe 



 

KRETOP EPW FILLER  
Vật liệu  vá sửa đa năng  
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Pha trộn    Mixing  

 Đổ thành phần A vào thùng sạch. Cho tiếp 

thành phần B vào thùng, dùng máy khuấy trộn 

đều khoảng 1 phút. Cho tiếp thành phần C vào 

và trộn thêm khoảng 1÷2 phút cho tới khi hỗn 

hợp đồng nhất. Loại bỏ vật liệu dư thừa ở 

cạnh thùng trước khi pha bộ tiếp theo.  

 Bê tông cần được làm ẩm bề mặt bằng nước 

sạch trước khi thi công EPW Filler  

 Add Part A to a clean mixing drum. Add Part B 

to the drum and mix for 1 minute until uniform 

using a helical spinner. Add the Part C powder 

and further mix for 1÷ 2 minutes to achieve a 

fully homogenized consistent mortar. Scrap out 

residue of previous mix from the sides of the 

drum and discard before the next pack.  

 Concrete surface should be saturated with wa-

ter before applying EPW Filler   

Thi công  Application  

 Pha loãng: Nước sạch  

 Ngay sau khi pha trộn,  trải đều vật liệu EPW 

Filler ra bề mặt sàn bằng que gạt hoặc bàn 

bả để đạt độ dày yêu cầu.  

 Xoa nhám mặt bằng máy chà nhám sau 12-24 

giờ (tùy thuộc vào nhiệt độ). 

 Phủ lớp hoàn thiện: sau 36-48 giờ  

 Thinning: Water . 

 Immediately after mixing, spread EPW Filler 

onto prepared surface using a squeegee and or 

edge of a steel trowel to the required thick-

ness.  

 Smoothen surface using sanding machine 12-

24 hours later (depending on temperature).  

 Topping: 36 - 48 hours  

 

 


