
BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG 

Bảo quản: Giữ kín thùng sơn, bảo quan nơi khô ráo, 

thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và lửa. 

Sử dụng: cần cẩn thận. Khuấy đều trước khi sử dụng. 

AN TOÀN & SỨC KHỎE 

 Có thể gây dị ứng khi sử dụng. 

 Tránh hít phải bụi sơn. 

 Tránh để sơn tiếp xúc với da và mắt. Nếu dính phải 

sơn vào da phải rửa bằng xà bông và nước sạch. 

 Mang các thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp trong 

quá trình sử dụng. Trường hợp mắt tiếp xúc trực 

tiếp với sơn cần phải rửa mắt bằng nước sạch và 

đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức. 

 Nếu uống, cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. 

KRETOP EPS PRIMER VE  
SƠN LÓT EPOXY ĐA NĂNG  

 

MÔ TẢ SẢN PHẨM 

 

KRETOP EPS PRIMER VE là sơn lót epoxy gốc 

dung môi hai thành phần thích hợp cho ứng dụng trên 

kim loại màu, kim loại màu, bê tông, gạch, tấm thạch 

cao, nhựa, sợi thủy tinh và gỗ.  

KRETOP EPS PRIMER VE có thể được phủ lên trên 

hầu hết các lớp phủ bao gồm vinyl ester, polyester, al-

kyds, acrylics, polyurethane, epoxy... 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

KHU VỰC ỨNG DỤNG 

 Có thể được sử dụng làm sơn lót trên thép, gỗ, 

nhôm, thép không gỉ, sợi thủy tinh, bê tông hoặc 

gạch  

 Được sử dụng làm lớp lót  cho hệ thống FRP 

 Có thể sử dụng như là lớp bả tràn hoặc lớp đệm khi 

trộn với cốt liệu mịn.  

ƯU ĐIỂM 

 Kháng mài mòn và chịu va đập 

 Khả năng bám dính tuyệt vời trên nhiều loại bề mặt 

 Có thể phủ lên hầu hết các lớp phủ  

 Thẩm mỹ - che phủ kín và tối ưu để cung cấp bề 

mặt hoàn thiện đạt chất lượng  

 Bám dính tốt trên nhiều loại bề mặt như: gốm, 

gạch, thép... 

Cường độ chịu nén 
(JIS K7208) 

> 35 MPa 

Cường độ bám dính 
(JIS K5600) 

> 2 MPa 

Khả năng chịu mài mòn 
(JIS K5600) 

< 60 mg 

Độ cứng bút chì  2H 

Nhiệt độ phục vụ Lên tới 90 độ C 

Số lớp 2-3 lớp 

Định mức (lít/m2/lớp) 0.1 ÷ 0.15 

Bề mặt hoàn thiện Bóng 

QUI TRÌNH THI CÔNG 

 

 

Sơn phủ 

EPS Primer VE 

Bê tông 

Pha trộn:  Khuấy  riêng  từng  thành  phần  bằng  máy 

khoan điện tốc độ thấp kết hợp với máy trộn/máy 

khuấy sơn hoặc cánh trộn và tiếp tục trộn đều khoảng 2

-3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất trước khi dùng. 

Thi  công:  Dùng bàn gạt hoặc ru lô để thi công  ngay 

sau khi pha trộn xong. Chờ khô tối thiểu 2-3h trước khi 

thi công lớp thứ 2. 

Phương pháp thi công: Thi công KRETOP EPS 

PRIMER VE bằng súng phun, bàn gạt, ru lô hoặc chổi 

sơn trong thời gian sống của sản phẩm (45 phút ở 230C) 

 

 

 

 

 

 

Pha loãng sơn: có thể pha loãng tới 10%.  
Thời gian khô:  Vận hành nhẹ trong vòng 6 –  8h.  

Đóng rắn hoàn toàn và chịu hóa chất sau 7 ngày.  


