
 

MÔ TẢ ĐÓNG GÓI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HỆ THỐNG SƠN PHỦ TƯỜNG & MÀNG CHỐNG THẤM

Lanko Acrylic Primer được sử dụng làm sơn lót, 
chất bịt kín và chất dính kết để chuẩn bị mặt 
sàn trước khi ứng dụng màng chống thấm và 
hệ thống sơn phủ tường.
Lanko Acrylic Primer có thể được sử dụng để:
• Giảm bụi và tăng khả năng chịu mài mòn của 

mặt nền. 
• Làm chất dính kết với sàn cũ.
• Lót và dùng làm chất dính kết trên bề mặt bê 

tông nhẵn
• Gắn kín lỗ rỗ trên bề mặt bê tôngxốp để loại 

bỏ bọt khí

• Lanko Acrylic Primer được đóng thùng 5 L và 
thùng 20 L

•Thời hạn sử dụng tới 12 tháng. Bảo quản ở nơi 
khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh điều 
kiện đóng băng.

THỜI HẠN SỬ DỤNG

• Lanko Acrylic Primer không độc hại. Trường hợp 
bám dính vào da quá nhiều, rửa kỹ bằng nhiều 
nước sạch. 

SỨC KHỎE & AN TOÀN

Tính chất vật lý
Tỷ trọng  : 1.01
Điểm cháy  : Không cháy
Thời gian khô  : 30 phút
Chịu nước  : Rất tốt
Tiêu hao  : 8-10 m2/lít

CHUẨN BỊ BỀ MẶT
• Cần đảm bảo bề mặt phải khô và sạch và 

không bám chất bảo dưỡng hoặc chất chống 
dính cốp pha.  

• Không cần cạo xước hoặc tạo nhám bề mặt 
nếu điều kiện ổn định.

• Lớp sơn cũ còn ổn định có thể giữ nguyên.
• Dùng thuốc tẩy để làm sạch các chất ô nhiễm, 

nhưng sau đó phải xả hết bằng nước sạch.

THI CÔNG
• Lăn/quét Lanko Acrylic Primer lên mặt nền 

sạch. Để khô đến khi tạo màng trong suốt.
• Lớp lót khô hẳn khi màu trắng đục không còn.
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