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Epokote 616 

Sôn Loùt Epoxy Gốc Nước 

 
Mô Tả Sản Phẩm 

 
Epokote 616 là sơn lót gốc nước, tương thích với bề mặt 

có độ ẩm cao, được sử dụng làm lớp sơn lót cho sơn sàn 

và tường gốc epoxy hoặc Polyurethane hệ nước. Epokote 

616 cũng được thi công để tạo một lớp phủ trong suốt 

chống bụi, chống mài mòn cho mặt sàn bê tông. 

 

Ứng Dụng 

 

 Lớp sơn lót, cho sơn hoàn thiện gốc epoxy hoặc 

polyurethane hệ nước. 

 Sơn phủ trong suốt cho sàn bê tông chống bụi và chống 

mài mòn. 

 
Đặc Tính và Ưu Điểm 

 

 Rất ít mùi hôi. 

 Không gây ô nhiễm môi trường. 

 Phù hợp cho bể chứa nước sinh hoạt. 

 Không dung môi, không gây cháy nổ. 

 Bám dính tốt trên bề mặt ẩm. 

 Kết dính tốt với lớp sơn hiện hữu. 

 Chống thấm, chống ẩm. 

 An toàn khi thi công và vận chuyển. 

 

Thông Số Kỹ Thuật 

 

Ngoại quan Thành phần A: Chất 

lỏng màu vàng nhạt. 

Thành phần B: Chất 

lỏng trong suốt. 

Tỷ lệ trộn A + B = 4:1 

Màu sắc sau khi đóng 

rắn 

Màu vàng nhạt trong 

suốt 

Thời gian thi công 45 phút (ở 25
0
C) 

Thời gian khô không 

dính tay 

5 giờ 

Thời gian đóng rắn 

hoàn toàn 

24 giờ 

Định mức tiêu thụ  Khoảng 0,17 đến 0,2 

kg/m
2
 tùy thuộc vào 

độ thẩm thấu của bề 

mặt 

Đóng gói 5 kg/bộ & 20 kg/bộ 

Thời hạn sử dụng Ít nhất là 12 tháng 

trong điều kiện không 

mở nắp 

 Bảo Quản  

 

Sản phẩm nên lưu trữ ở nơi khô ráo, thoáng mát; tránh 

tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời lâu dài. 

Tránh xa tầm với của trẻ em. 

 

An Toàn Sử Dụng 

 

Khi thi công không được ăn, uống hoặc hút thuốc. 

Mang găng tay cao su, ủng, kính, mặt nạ và trang phục 

bảo hộ lao động khi thi công. 

Tránh không để văng vào mắt hoặc tiếp xúc với da. 

 

Khi Tiếp Xúc Với Da 

 

Thay trang phục bảo hộ lao động, vệ sinh chỗ tiếp xúc 

với da bằng nước nhiều lần. Vệ sinh lại trang phục bảo 

hộ lao động trước khi dùng. 

 

Khi Tiếp Xúc Với Mắt 

 

Rửa mắt dưới vòi nước chảy liên tục ít nhất là 15 phút. 

Đến ngay cơ sở y tế gần nhất. 

 

Höôùng Daãn Söû Duïng  

 

Chuaån Bò Beà Maët 

 

Bề mặt thi công phải được mài sạch và cứng; loại bỏ các 

vết bẩn như dầu, mỡ, cát hoặc mảnh vụn bê tông. Các 

chất phủ bề mặt trước đó phải được làm sạch. 

 

Pha Troän  

 

Cho toàn bộ thành phần B vào thành phần A, khuấy đều 

trong vòng 03 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. Khi 

điều kiện thi công chậm, nên chia nhiều lần pha trộn.    

 

Thi Coâng 

 

Thi công bằng cọ hoặc ru lô, phải thi công nhanh trong 

vòng 30 phút, Nếu đã hóa gel thì không nên sử dụng 

tiếp vì sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng bám dính. 
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Veä Sinh Duïng Cuï 

Rửa sạch dụng cụ thi công bằng nước sạch ngay 

sau khi sử dụng.  

Khi đã khô cứng, chỉ có thể loại bỏ bằng cơ học. 

 

Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm, quý 

khách vui lòng liên lạc trực tiếp công ty 

adchem hoặc đại lý bán hàng của công ty 

chúng. 
Số điện thoại:  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LƯU Ý: 

 

Các thông tin về sản phẩm ADCHEM, bao gồm các thông tin cơ bản về sản phẩm, các thông số kỹ thuật, phương thức bảo quản và thi công mà chúng tôi cung cấp là dựa 

trên sự hiểu biết và kinh nghiệm hiện nay của ADCHEM. Các cá nhân và đơn vị cần phải xem xét, lựa chọn sản phẩm đáp ứng được yêu cầu mong muốn của công việc. 

Nếu có sự khác biệt về phương thức thi công, vật tư, cách sử dụng và bảo quản tại công trình thì ADCHEM không có bất kỳ nghĩa vụ gì về mặt pháp lý dưới bất kỳ hình 

thức nào. ADCHEM có quyền thay đổi các đặc tính của sản phẩm do ADCHEM sản xuất. Các thay đổi này sẽ được cập nhật trong Tài liệu kỹ thuật hoặc trong Catalogue 

về sản phẩm và sẽ được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. 

 

 
Advanced Building Chemical 

 


