
 

   

Ref: PU3J1-22R Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. 

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. 

KRETOP UTS 300C  
SƠN PHỦ POLYURETHANE 

  

MÔ TẢ SẢN PHẨM 

KRETOP UTS 300C là sơn phủ polyurethane 2 thành 

phần. Sơn được sử dụng như lớp phủ hoàn thiện hoặc 

phủ  ngoài các bình chứa, trang thiết bị, đường ống, 

thép kết cấu, ở những nơi yêu cầu kháng hóa chất, bền 

và không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Kretop UTS 300C 

có thể dùng như lớp phủ bảo vệ thép kết cấu, bê tông 

trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu, cầu đường, hàng 

hải và các lĩnh vực khác. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Độ bám dính 
(JIS K5600) 

>1.5Mpa 

Khả năng chịu mài mòn 
(JIS K5600) 

<60mg 

Độ cứng (Bút chì) 2H 

Hàm lượng chất rắn 50% - 55% 

Số lớp 1 - 2 lớp 

Nhiệt độ phục vụ Lên tới 93oC 

Độ dày cần đạt 40 - 60 Microns 

Định mức (Kg/m2/lớp) 0.1 - 0.2 

Hoàn thiện Bóng/Bán bóng/Mờ  

CHUẨN BỊ BỀ MẶT 

Kết cấu thép: 

Lớp phủ cần được thi công trên một lớp sơn lót thích 

hợp và bề mặt kim loại/thép cần được chuẩn bị như 

sau trước khi thi công lớp lót: 

Loại bỏ dầu mỡ của bề mặt cần thi công theo tiêu 

chuẩn SSPC-SP1. Loại bỏ hoa lửa hàn, xỉ hàn, gỉ sắt 

oxi hóa gây ra bởi hàn. Trong trường hợp vật liệu cần 

sử dụng trong môi trường nước, phun cát cho đến khi 

đạt được bề mặt Kim loại trắng (EZ và IOZ Primer) 

theo tiêu chuẩn SSPC-SP5 với nhám hoa văn bề mặt 

đạt từ 25 đến 50 microns. Đối với vật liệu không sử 

dụng trong môi trường nước, phun cát cho đến khi bề 

mặt phẳng nhẵn theo tiêu chuẩn SSPC-SP6 với  nhám 

hoa văn bề mặt 25 đến 50 microns. 

Kết cấu bê tông: 

Bề mặt bê tông cần được xử lý đạt tiêu chuẩn  trước khi 

thi công hệ thống sơn Kretop UTS 300C. Thông tin chi 

tiết vui lòng liên hệ Kretop cho từng trường hợp cụ thể. 

QUY TRÌNH THI CÔNG 

Pha trộn: Khuấy riêng từng thành phần bằng máy kho-

an điện tốc độ thấp gắn với máy trộn/máy khuấy sơn 

hoặc cánh trộn. Sau đó đổ toàn bộ thành phần B vào 

thành phần A và tiếp tục trộn đều khoảng 2 phút rồi 

thêm dung môi vào.  

Tiếp tục trộn đều  đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất. 

Phương pháp thi công:  

Thi công trải đều vật liệu ra bề mặt 

sàn bằng chổi sơn, ru lô, súng phun 

thường hoặc súng phun chân không. 

Dung môi: 

 Chổi & ru lô: 10% 

 Súng phun chân không: 5% 

 Súng phun thường: 25% 

Thông số thi công: 

 Súng phun thường: Áp suất: 3-4 Kg/cm2 

 Súng phun chân không: Áp suất: 140-170 Kg/cm2 

Hao hụt: 20-30% tùy thuộc vào điều kiện thi công. 
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