
N-Thermon® Glue

Keo đặc biệt dùng để dán tấm cách nhiệt N-Thermon® lên tường và trần.

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

Mô tả

- Bám dính rất chắc với mặt nền nề.
0- Không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt và duy trì cường độ khi nhiệt độ xuống tới -42 C.

- Thích ứng cho tấm polystyrene.

- Thích hợp cho ứng dugnj trong nhà và ngoài trời.

Đặc tính - Ưu điểm
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Hình thức: Bột nhão đặc
3Tỷ trọng (ISO 8962, DIN 51757): 1,43-1,45 g/cm

pH (ISO 1148, DIN 53785): 8-9
2Tiêu thụ: 500-700gr/m

Đặc điểm kỹ thuật

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt cần phải khô và không bám bụi, đất, dầu, mỡ cũng như lớp keo cũ. Vệ sinh sạch mặt nền bằng dung dịch 

diệt nấm. Quét keo N-Thermon®Glue lên mặt nền bằng chổi hoặc phết bằng dao một lớp đều. Rồi ép tấm cách nhiệt 

N-Thermon® lên bề mặt keo.N-Thermon®Gluecũng thích hợp cho dán vải sợi thủy tinh dệt Gavatex trên tấm 

N-Thermon® hoặc mặt nền nề khác.

Đóng gói

Thùng nhựa 15kg, 5kg và 1kg 

Lưu ý
0Keo đạt đủ tính năng 48 giờ sau khi thi công ở 25 C. Dùng nước để rủa dụng cụ sau khi thi công. 

0Nhiệt độ thi công tối thiểu ở 5 C. 

Tẩy vết bẩn

Dùng nước rửa sạch các vết bẩn khi còn tươi và ẩm. Khi đã đông cứng, loại bỏ bằng biện pháp cơ học.

Thời hạn sử dụng

24 tháng khi được bảo quản nguyên thùng ở nơi khô ráo và được che phủ.

An toàn

Để xa tầm tay trẻ em – Tránh để dính vào da – Đeo găng thích hợp – Không đổ xuống cống.

Hướng dẫn sử dụng
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