
Neocryl Sport Flex

Sơn gốc Polyme, thích ứng cho sân chơi thể thao (sân quần vợt, bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném cũng như sân trường) 

làm bằng asphalt, vữa xi măng, bê tông.

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

Lĩnh vực ứng dụng

Đặc tính / Ưu điểm 

- Chịu mài mòn và phong hóa cao

- Bám dính rất tốt

- Bảo vệ sân khỏi mài mòn và thời tiết xấu do đó kéo dài tuổi thọ cho sân.

- Tạo màu cho sân và khu vực xung quanh

- Giải pháp tiết kiệm với độ phủ cao và dễ thi công

- Thân thiện môi trường

- Gia tăng độ linh hoạt

- Tuân thủ quy định 2004/42 / ECvề sử dụng dung môi hữu cơ trong một số sơn và dầu bóng nhất định (sơn VOC thấp).

Đặc điểm kỹ thuật

Tỷ trọng (EN ISO 2811.01): 1,24 kg/l
oSử dụng: Sau 5-6 ngày ở +25 C

0Nhiệt độ thi công: > +8 C
0Thời gian khô (25 C): 1 giờ

Độ cứng Shore A (EN ISO 868:2003/ASTM 2240): 76

Định mức tiêu thụ: 250-330gr/m2/2 lớp (tùy theo khả năng hấp thụ mặt nền)

Chịu tải tối đa (ASTM D 412-06a): 24,05 ± 1,39N

Ứng suất căng tại điểm chịu tải tối đa (ASTM D 412-06a): 2,03 ± 0,09 MPa

Biến dạng căng tại điểm chịu tải tối đa (ASTM D 412-06a) 416,62 ± 28,16%

Biến dạng căng tại điểm gãy (ASTM D 412-06a): 456,00 ± 30,90%

Modul đàn hồi (ASTM D 412-06a): 12,00 ± 1,72Mpa

Sơn acrylic chống trơn cho sàn thể thao 

Lớp phủ

Nhiệt độ                                             Thời gian    

+12°C                                                   8 giờ

+25°C                                                   4 giờ

Có thể bước lên

Nhiệt độ                                             Thời gian    

+12°C                                                   8 giờ

+25°C                                                   4 giờ
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Neocryl Sport Flex

Chuẩn bị bề mặt

Vệ sinh sạch bụi, mỡ, vật liệu lỏng lẻo và rửa bề mặt bằng tia nước áp lực.

Thi công

Sau khi rửa và để khô bề mặt, quét một lớp lót nhũ tương Revinex® pha với nước theo tỷ lệ Revinex®: Water 1:4. 

Rồi sau đó lăn lớp Neocryl  Sport Flex® sau khi đã được khuấy kỹ. Pha với 20-25% nước cho lớp thứ nhất và 10-15% 

cho lớp thứ hai.

Lưu ý

- Không thi công Neocryl SportFlex® dưới trời mưa hoặc độ ẩm cao.

- Nhiệt độ thấp và độ ẩm cao sẽ kéo dài thời gian khô và lớp kế tiếp.

- Để tạo bề mặt chống trơn trượt, Neocryl  Sport Flex® phải được trộn với cát thạch anh (10 -25% theo trọng lượng)

- Neocryl Sport Flex® không thích ứng cho sân PU với khả năng đàn hồi cao.

Vệ sinh dụng cụ

Rửa bằng nước ngay sau khi sử dụng

Tẩy vết bẩn

Rửa bằng nước khi vật liệu còn tươi và và ẩm. Khi đã đông cứng loại bỏ bằng biện pháp cơ học hoặc chất tẩy sơn.

Màu sắc: Đất nung, xanh lá cây, trắng.

Đóng gói: Thùng nhựa 4kg và12kg 

Thời hạn sử dụng

2 năm khi được bảo quản nguyên thùng, tránh sương giá và ánh nắng trực tiếp.

Khuyến cáo an toàn

Để xa tầm tay trẻ em. Trong trường hợp bị dính vào mắt, xả ngay bằng nhiều nước sạch và xin tư vấn của bác sĩ.

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

Hướng dẫn sử dụng

Sơn acrylic chống trơn cho sàn thể thao 
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