
KEO TRÁM KHE FINIX PU 400 | HỢP CHẤT 
TRÁM KHE GỐC POLYURETHANE 

Báo giá Keo trám khe Finix PU 400 xin liên hệ Hotline 0945.88.33.44 để 
được tư vấn và hỗ trợ 

MÔ TẢ KEO TRÁM KHE FINIX PU 400 

 

Keo trám khe FINIX PU 400 là một loại keo polyurethane (PU) một thành phần, 
không bị lún dùng để trám trét các mối nối trong xây dựng. 

Sau khi sử dụng, keo polyurethane sẽ lưu hóa với hơi ẩm trong không khí và tạo 
thành một mối nối cao su bền bỉ và dẻo. FINIX PU 400 có độ bám dính tốt với bê 
tông, gạch, gỗ phủ sơn, nhôm, thép, thép không gỉ và nhựa. 

Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật Hàn Quốc KS F 4910, ML type. Đáp ứng tiêu 
chuẩn ASTM C-920, type S, grade NS, Class 25 Use NT, M, A và O 

ĐẶC TÍNH KEO TRÁM KHE FINIX PU 400 
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 Ứng dụng sản phẩm trám 
khe[/caption] 

Keo polyurethane (PU) một thành phần 

Dễ dàng sử dụng mà không cần pha trộn 

Đàn hồi tốt ngăn chặn sự di chuyển của vật liệu trong điều kiện thay đổi nhiệt 

Sau khi lưu hóa, keo sẽ chịu được sự co dãn liên tục 

Giảm thời gian và chi phí thi công 

ỨNG DỤNG KEO TRÁM KHE 
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 Thi công 
trám khe kết nối[/caption] 

Keo trám khe PU Finix PU 400 thường được sử dụng: 

Trám trét khung bao kim loại 

Trám bít những mối nối PC hay RC 

Trám các vết nứt của bê tông với tấm ALC 

Trám khe co giãn trong xây dựng 

Trám mối nối của các tấm bê tông đúc sẵn 

Trám mối nối gạch men, gạch, đá cẩm thạch 

Trám mối nối của ống thoát – xả nước 

Sửa chữa các vết nứt bê tông 

Trám tất cả mối nối cần có sự co dãn và đàn hồi 

https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/07/Vinkems-gap-600pu-2.jpg


Tránh tiếp xúc tia cực tím 

Nhiệt độ thi công là 5 oC đến 40 oC 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  KEO TRÁM KHE 
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Thông số kỹ thuật keo trám khe Finix PU 400[/caption] 

MÀU SẮC KEO TRÁM KHE 

Xám / Đen / Trắng đục 

ĐÓNG GÓI KEO TRÁM KHE FINIX PU 400 

600ml/tuýp; 20 tuýp/thùng 

LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN 

Bảo quản trong điều kiện khô mát dưới 25oC. Tránh tiếpxúc với độ ẩm và ánh 
sáng mặt trời. 

CHÚ Ý AN TOÀN 
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Gây kích ứng da và mắt, và có thể gây độc hại thông qua tiếp xúc vật lý . Vì vậy, 
bạn phải lưu ý. Tránh tiếp xúc vớ da. Nếu tiếp xúc với da , lau ngay bằng vải và 
rửa sạch bằng xà phòng và nước. Tránh tiếp xúc mắt . Trong trường hợp tiếp 
xúc mắt , rửa ngay với thật nhiều nước và đến bác sĩ ngay. Biện pháp phòng 
ngừa an toàn chi tiết được thể hiện trong MSDS. 

Sơn chống thấm PU 

 

Liên hệ  
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Địa chỉ: 37 Hưng Thịnh-Yên Sở-Hoàng Mai-Hà Nội 
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