
 

   

BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG 

Bảo quản: Đậy kín thùng sơn, bảo quản ở nơi khô ráo, 

thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và lửa. 

Sử dụng: Cẩn thận và khuấy kỹ trước khi sử dụng. 

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE 

 Có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. 

 Tránh hít phải bụi sơn. 

 Tránh tiếp xúc với da và mắt. Nếu dính sơn vào da 

phải rửa bằng xa bông và nước sạch. 

 Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt 

thích hợp trong khi thi công. Khi bị dính sơn vào 

mắt nhanh chóng rửa mắt bằng nước sạch và đến 

cơ sở y tế ngay. 

 Nếu nuốt phải, nên đến gặp bác sỹ ngay. 

Ref: EWSJ1-22R Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. 

MÔ TẢ SẢN PHẨM   

Kretop EMW 100WS là keo polyurethane một thành 

phần khô nhanh, có khả năng bám dính tốt với hầu hết 

các loại vật liệu như: kim loại, bê tông, gạch,  gỗ và 

tấm thạch cao. Sản phẩm được sử dụng hầu hết trong 

các công trình xây dựng. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

 

QUY TRÌNH THI CÔNG  

Chuẩn bị bề mặt  

Bề mặt cần đảm bảo khô ráo, vệ sinh sạch dầu mỡ, bụi 

bẩn và các tạp chất. Vữa thừa cần loại bỏ trước khi thi 

công. 

Pha trộn:  

Kretop EMW 100WS được cung cấp sẵn sàng để sử 

dụng.   

Hướng dẫn thi công:  

Sau khi vệ sinh sạch bề mặt khe, chèn  xốp (backing 

rod) đến độ sâu cần thiết và sơn lót nếu cần. Đặt tuýp 

Kretop EMW 100WS vào súng bắn keo và bắt đầu 

bơm sao cho keo tiếp xúc hoàn toàn với hai bên thành 

khe, lấp đầy khe để không còn bọt khí. Để đạt hiệu quả 

bám dính tốt nhất, lưu ý bơm keo bằng súng phù hợp và 

phải để keo phủ kín các mặt của khe. 

Phương pháp thi công: Thi công Kretop EMW 
100WS bằng súng bắn keo.   

  

Màu sắc Ghi  

Số thành phần Một 

Nhiệt độ phục vụ -40 0C đến 700C 

Nhiệt độ thi công -5 0C đến 350C 

Độ dãn dài khi đứt  (ASTM D412) ~ 300% 

Cường độ chịu kéo (ASTM D412) ~ 2.5 MPa 

Đóng gói 300ml/600ml  

Hạn sử dụng  12 tháng 

  

KRETOP EMW 100WS   
KEO CHỐNG THẤM 

KHU VỰC ỨNG DỤNG  

 Khe cắt sàn 

 Khu vực đi lại  

 Sàn nhà  vệ sinh  

 Khe co giãn  

 Cửa ra vào và khung cửa sổ  

 Bể nước uống  

 Ứng dụng trong công tác xây dựng 

ƯU ĐIỂM  

 Bám dính tốt với nhiều loại bề mặt  

 Khô nhanh  

 Khả năng bám dính tuyệt vời 

 Thân thiện với môi trường  

 Dễ dàng thi công  

 Khả năng đàn hồi và dãn dài tốt  


