
Neodur ® Fast Track
Hệ thống Polyurea đông kết nhanh có thể quét bằng chổi ứng dụng cho sàn

Neodur® Fast Track là lớp phủ chống thấm polyurea gốc dung môi, hàm lượng chất rắn cao. Nó nhanh khô 
ovà nhanh ninh kết, có thể ứng dụng cho toàn bộ hệ thống sàn (lớp lót & 2 lớp phủ) trong vòng 8 giờ (25 C).

Đặc tính - Ưu điểm

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 sản phẩm

Lĩnh vực ứng dụng

-  Đường dốc ra vào kho, gara, sân thượng, bãi đỗ xe

- Sàn chợ trong nhà & ngoài trời, xưởng công nghiệp

- Khu giặt là ngoài trời, trạm xăng, vv..

- Neodur®Fast Track có thể được ứng dụng chỉ một lớp khi bề mặt nhẵn mịn và được xử lý trước thích hợp.

- Nó được pha chế từ nhựa nguyên chất và chứa chất lọc tia cực tím, không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng và điều kiện thời    

    tiết thay đổi bất lợi.

- Nó ninh kết nhanh nên thời gian hết dính nhanh(1-2 giờ).

- Nó có khả năng chịu mài mòn và áp suất cơ học cao.

- Nó có khả năng kháng hóa chất cao (trong axit loãng – kiềm, dầu xe hơi, dầu lửa, vv.)

Đặc điểm kỹ thuật

Bề mặt: Bóng

Tỷ trọng: 1,30 –1,33kg/l

Tỷ lệ pha trộn (trọng lượng): 3A : 2B
2Định mức tiêu thụ: 400gr/m /2 lớp (tùy theo chất nền)

Chịu mài mòn: 62mg (Taber test CS10/1000/1000)
2Cường độ bám dính: ≥ 3 N/mm  (EN 13892-8, bê tông)

Tính linh hoạt: PASS (ASTM D522, 180° uốn, 1/8" lõi)

Độ ẩm môi trường: <80%

Độ ẩm bề mặt: <4%
o oNhiệt độ thi công: +5 C đến +35 C

Đông cứng hoàn toàn: 24 giờ
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Hệ thống Polyurea đông kết nhanh có thể quét bằng chổi ứng dụng cho sàn

Thời gian sống

Nhiệt độ                                                                        Thời gian

  +12°C                                                                            20 phút

  +25°C                                                                           15 phút

  +30°C                                                                           10 phút

Lớp phù đè – Bước chân – Giao thông nhẹ

Nhiệt độ                                                                        Thời gian

 +12°C                                                                              3 giờ

 +25°C                                                                              2 giờ

 +30°C                                                                              2 giờ

Ninh kết hoàn toàn – Giao thông nặng

Nhiệt độ                                                                        Thời gian

  +12°C                                                                             36 giờ

  +25°C                                                                             24 giờ

  +30°C                                                                             24 giờ
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Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt bê tông phải thô nhám (không nhẵn), vững chắc, khô, không nhiễn bụi bẩn, dầu, mỡ. 

Ứng dụng Neodur®Fast Track PR nguyên chất hoặc chỉ pha với 3% dung môi Neotex® PU  0413 trong trường hợp 

nhiệt độ cao trong lúc thi công. Sau đó quét 2 lớp Neodur®Fast Track.
oNeodur®Fast Track có thể được quét 3 giờ (25 C) sau khi quét lót bề mặt. 

Pha trộn: Trước khi thi công,  Neodur®Fast Track Part A & Neodur®Fast Track Part B cần được khuấy trước trong 

từng thùng riêng. Đổ 2 phần (trọng lượng) Part B vào 3 phần (trọng lượng) Part  A, dùng thanh khuấy cơ tốc độ 

trung bình (300 vòng/phút) khuấy khoảng 1 phút.

Thi công: Neodur®Fast Track có thể được lăn hoặc quét mà không cần pha loãng, hoặc có thể được pha với 3% 

dung môi Neotex® PU 0413 trong trường hợp nhiệt độ môi trường cao trong lúc thi công. Ngay sau khi trộn xong, 

đổ ngay vật liệu lên bề mặt rồi dùng con lăn lông ngắn hoặc chổi san đều. Lớp Neodur®Fast Trackthứ hai có thể được 

thi công 2 giờ sau lớp thứ nhất. 

Chống trơn trượt:  Ngay sau khi thi công lớp Neodur®Fast Trackthứ nhất, rải cát thạch anh đều lên toàn bộ bề mặt sàn, 

cỡ hạt tối đa  0,2  mm (tức là Cát thạch anh M34). Sử dụng cát thạch anh cỡ to hơn, như M32, sẽ cho khả năng chống 

trơn trượt tốt hơn. Sau 3 giờ, loại bỏ hết cát thừa bằng máy hút bụi và thi công lớp Neodur®Fast Track kế tiếp. 

Trong trường hợp này, định mức tiêu thụ là 0,5 kg/m²/2 lớp.

Bảo dưỡng: Làm sạch hệ thống đã ninh kết tốt nhất bằng cách lau bề mặt bằng nước và xà phòng nhẹ hoặc 

chất tẩy nhẹ. Một số chất tẩy rửa có thể tác hại đến màu của sàn đã được thi công. Cần thử từng loại thuốc tẩy trên

một khu vực nhỏ để đảm bảo không gây hư hại.
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Lưu ý đặc biệt

-  Sau khi khuấy toàn bộ hỗn hợp, để trong thùng khoảng 1 phút và rồi đổ ngay toàn bộ vật liệu lên bề mặt, 

    tránh tình trạng polyme hóa vật liệu ngay trong thùng. 

- Do tốc độ ninh kết và khô nhanh nên cần phải định lượng vừa đủ lượng vật liệu cần dùng trước khi trộn.

- Không lăn quá mức hoặc lăn lại trong lúc thi công. 
2- Cần thay con lăn sau từng 100m  thi công liên tục. Sử dụng con lăn khác nhau cho từng lớp.

- Bề mặt cần được để khô trong thời gian thi công và bảo vệ khỏi độ ẩm gia tăng. Trường hợp độ ẩm gia tăng, 

    bề mặt nên được quét lót bằng Neopox® Primer AY.

- Không thi công sản phẩm khi nhiệt độ <5°C, độ ẩm môi trường >80%,  độ ẩm mặt nền>4%, hoặc độ ẩm dự đoán 

    gia tăng trong thời gian ninh kết của sản phẩm. Bằng không, phồng rộp sẽ xuất hiện trên bề mặt sơn.

- Sản phẩm nên được ứng dụng sau khi bê tông mới đã được tối thiểu 4 tuần tuổi.

- Quét phủ lên bề mặt mới được sơn tươi phải được tiến hành trong vòng 24 giờ, nếu không thì cần phải cào nhẹ 

    lớp sơn tươi để tránh các vấn đề về bám dính. 

- Trong trường hợp cần đông kết nhanh, dùng Neodur®Polyurea M, sau khi quét lót bằng Neodur Fast Track PR, 

    trộn thêm 2-2,5Kg bột thạch anh (M300) với 1kg Neodur®Polyurea  M. Trộn từng lượng nhỏ do thời gian sống ngắn 
ο    của hỗn hợp(5 phút ở nhiệt độ 25 C). Trường hợp không cần tốc độ đông kết nhanh đối với các dự án đặc biệt, có thể 

    dùng Epoxol®Putty để thay thế.

-  Thay vì Neodur®Fast Track PR,  có thể ứng dụng Acqua®Primer hoặc Epoxol®Primer cho lớp lót, nếu không cần lớp 

    lót đông kết nhanh.

Đóng gói

Bộ 5kg trong thùng thiếc (phần A&B được định sẵn tỷ lệ).

Bảo quản

Thời hạn sử dụng 2 năm (5-40°C) khi còn nguyên bao gói, tránh sương giá và ánh nắng trực tiếp.

Vật liệu phụ trợ

Dung môi Neotex®1021: Chất pha loãng đặc dụng cho pha sơn epoxy

Thùng 1 lít, 5 lít, 20 lít.

Epoxol®Putty: Hệ thống epoxy lưu biến, hai thành phần được tăng cường khả năng chịu hóa chất và ăn mòn cơ học để 

trám khe sau khi đã quét lót bề mặt.

Thùng: Bộ 1 kg, 6kg và 20 kg.

Neodur®Polyurea  M: Hệ thống polyurea  ninh kết nhanh, hai thành phầnđược tăng cường khả năng chịu hóa chất và 

ăn mòn cơ học dành cho trám chít cục bộ sau khi quét lót bề mặt.

Thùng: Bộ 20 kg

Acqua®Primer: lớp lót epoxy gốc nước, hai thành phần dành cho bề mặt bê tông.

Thùng: Bộ 7 kg.

Epoxol®Primer: Lớp lót epoxy gốc dung môi, hai thành phần

Thùng: Bộ 5 kg & 10kg.

Kháng hóa chất
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Bảng kháng hóa chất
0 0Loại dung dịch                                            Vĩnh viễn ở 20 C                                  Thường xuyên ở 20 C

Nước cất                                                                 +++                                                             +++                                      

Nước muối                                                              +++                                                             +++                                   

Ethanol 15%                                                            ++                                                               +++

Ethanol 95%                                                             +                                                                  +                                          

Cồn trắng                                                               +++                                                              +++                                          

Toluene                                                                     +                                                                  +

Xylene                                                                       +                                                                  +

MIBK                                                                         +                                                                  +

Butyl Acetate                                                           +                                                                  +

Xăng                                                                         ++                                                               +++

Ammonia 10%                                                        +++                                                             +++

NaOH 10%                                                               +++                                                             +++

AxitHydrochloric10%                                              ++                                                              +++

Axit Hydrochloric37%                                              +                                                                ++

AxitSulphuric 10%                                                    +                                                                ++

AxitNitric 10%                                                            +                                                               ++

Axit Acetic 10%                                                         +                                                                ++

AxitPhosphoric 10%                                                 +                                                                ++

AxitLactic 10%                                                           +                                                                ++

AxitCitric 10%                                                             +                                                                ++

Skydrol                                                                        +                                                                ++

Dầu máy                                                                    ++                                                              +++

+++ Kháng hoàn hảo, 

++ Kháng tốt/một số hiệu ứng, sưng phồng hoặc biến màu

+ Kháng kém
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