
 

   

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, 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 xà 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 sĩ ngay. 

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: WPPJ1-22R Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. 

MÔ TẢ SẢN PHẨM  

là hỗn hợp chống thấm Polyu-

rethane gốc nước 1 thành phần có khả năng đàn hồi 

cao. 

QUY TRÌNH THI CÔNG  

Pha trộn: Sản phẩm sử dụng ngay sau khi khuấy đều hỗn 

hợp. 

Thi công: Ngay sau khi pha trộn, thi công bằng chổi 

sơn hoặc bàn bả, chờ khô ít nhất 4-6 giờ trước khi thi 

công lớp thứ 2.

Phương pháp thi  công:  

 

 

 

Pha loãng: Có thể pha loãng bằng nước sạch, nhưng 

không quá 10%. 

UTW 100WP 

UTW 100WP 

Bề mặt tiêu chuẩn 

KRETOP UTW 100WP   
MÀNG CHỐNGTHẤM URETHANE  

GỐC NƯỚC 

KHU VỰC ỨNG DỤNG 

ƯU ĐIỂM  

 Khả năng chống thấm tuyệt vời 

 Bám dính tốt 

 Dễ dàng thi công  

 Màng sơn đàn hồi  

 Kháng tia UV 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thành phần Một 

Thời gian tiếp lớp 4 - 6 Giờ  

Số lớp 2 - 3 Lớp 

Độ dãn dài khi đứt (JIS K5400) > 150% 

Cường độ bám dính (JIS K5600) > 1MPa 

Định mức (kg/m2/lớp)  0.2 - 0.6 

Bề mặt hoàn thiện Bán bóng/Mờ 

Hạn sử dụng  06 Tháng 

Khả năng kháng nước Không thấm 

 Nhà vệ sinh 

 Ban công 

 Bãi đậu xe-tầng hầm 

 Sàn bê tông 

 Mái bê tông 

 Bể bê tông  


