
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. 

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.  

   

 Ref: LHAJ1-22R Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. 

KRETOP LH 300A 
DUNG DỊCH TĂNG CỨNG  

  

MÔ TẢ SẢN PHẨM 

KRETOP  LH  300A là sản phẩm tăng cứng bề mặt bê 

tông một thành phần, sản phẩm thân thiện với môi 

trường, thiết kế chống bụi và bít kín bề mặt để tăng tuổi  

thọ và giảm thời gian bảo trì cho sàn bê tông. 

Nó có thể được sử dụng cùng với hệ thống đánh bóng 

cho sàn bê tông kết hợp với máy đánh bóng cho bề mặt 

hoàn thiện có độ bóng cao.  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

KHU VỰC ỨNG DỤNG 

ƯU ĐIỂM 

 Dễ thi công 

 Thân thiện với môi trường  

 Bề mặt hoàn thiện cứng và chống bám bụi. 

 Không ố vàng, không đổi màu, không sứt vỡ, bong  

 tróc hoặc mài mòn 

Độ cứng thang Moh 
(EN 101:1991) 

>= 3 

Độ bóng 
>= 80 GU 

(tùy thuộc vào cấp độ đánh bóng) 
(lên đến 90 với hệ LH 300 AB 3000#)  

Mùi Không  

Hàm lượng VOC Rất thấp 

Số lớp 1-2 

Màu sắc Không màu 

Độ phủ lý thuyết  
(kg/m2/lớp) 

0.1-0.15 

QUI TRÌNH THI CÔNG 

Yêu cầu bề mặt  

 Sàn bê tông mới đổ cần được bảo dưỡng ít nhất 28  

 ngày trước khi chuẩn bị cho thi công. 

 Cường độ nén tối thiểu đối với sàn: > 25N/mm2. 

 Mặt  bê  tông  sau  khi  đổ  cần  dùng  máy  xoa  

hoàn thiện mặt làm phẳng và nhẵn. 

 Bề mặt sàn bê tông phẳng, đã tạo dốc đảm bảo khả 

năng thoát nước về rãnh thu nước. 

 Sàn đã cắt khe co giãn. 

Thi công: 

 Vệ sinh, loại bỏ dầu mỡ, tạp chất trên bề mặt trước 

khi thi công Kretop LH 300A. 

 Thi  công  Kretop  LH  300A bằng  ru  lô,  bình  

phun hoặc chổi sơn. 

 Sử dung máy đánh sàn chuyên dung mài tạo nhẵn  

bề mặt trước khi thi công Kretop LH 300A. 

 Sau  khi thi  công  Kretop  LH  300A  khoảng  30-60 

phút, vệ sinh sạch bề mặt, sử dung máy mài sàn lắp 

pad đánh hoàn thiện bề mặt. 

 Pha loãng: Nước sạch (nếu cần). 

 

 Tầng hầm 

 Bãi đậu xe  

 Nhà máy lắp ráp 

 Nhà máy cao su  

 Sàn nhà kho  

 Nhà máy cơ khí  

 Trung tâm thương mại  

 Nhà máy sản xuất  


