
 

   

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 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 sỹ ngay. 

Ref: VEJ1-22R Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. 

KRETOP VE 500T 
HỆ THỐNG VINYL ESTER 

MÔ TẢ SẢN PHẨM 

KRETOP  VE  500T  được  dùng  như  hệ  thống  vá  

sửa hoặc hệ thống sàn vinyl ester có màu hoặc không 

màu. Với khả năng kháng hóa chất tốt nên KRETOP  

VE 500T thích hợp sử dụng cho các khu vực yêu cầu 

khắc nghiệt về chịu hóa chất.  

Sản phẩm có thể sử dụng kết hợp với lưới thủy tinh 

để thi công cho bể hóa chất mạnh hoặc kết hợp với 

cốt liệu để tạo thành vữa chịu hóa chất và tải trọng 

nặng. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

KHU VỰC ỨNG DỤNG  

Độ bám dính 
(JIS K5600) 

> 2 MPa 

Khả năng chịu mài mòn  
(JIS K5600) 

< 50 mg 

Sơn lót  EPS Primer VE 

Nhiệt độ phục vụ Lên tới 90oC 

Số lớp  3-5 lớp 

Định mức (kg/m2/lớp)  0.2-0.6 

Bề mặt hoàn thiện Bán bóng 

VE 500T 

EPS Primer VE 

Bê tông  

QUY TRÌNH THI CÔNG  

Pha trộn: Khuấy riêng thành phần A thật kỹ, sau đó đổ 

toàn  bộ  thành  phần  B  vào  A  và  tiếp  tục  trộn  đều  

cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. 

Thi công: Dùng ru lô đặc biệt để thi công vật liệu đã pha 

trộn theo định mức khuyến nghị. Đặc biệt lưu ý sau khi 

pha trộn xong thì đổ hỗn hợp ra khỏi thùng một cách 

nhanh nhất có thể, nhằm làm giảm dư lượng nhiệt phát 

sinh do phản ứng hóa học giữa resin và chất xúc tác, vì dư 

lượng nhiệt sẽ làm giảm thời gian sống của vật liệu.  

Có thể dùng máy xoa để đẩy nhanh quá trình thi công. 

  

 

 

 

Thi công FRP: Liên hệ với KRETOP để biết thông tin 

chi tiết 

Pha loãng: Không cần pha loãng sơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nhà máy hóa chất 

 Nhà máy SX giấy 

 Nhà máy dược phẩm 

 Bể xử lý nước thải 

 Bể thứ cấp 

 Nhà máy mạ 

 NM  chế  biến  thực  

phẩm 

ƯU ĐIỂM  

 Liền mạch: hạn chế sự phát triển của vi khuẩn 

và sự xâm nhập của hóa chất vào nền bê tông 

 Dễ bảo trì, bảo dưỡng 

 Chịu tải trọng và mài mòn tốt 

 Kháng hầu hết các loại hóa chất ăn mòn mạnh 

 Nhanh khô, có thể vận hành nhẹ trong vòng 6 

giờ 


