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Báo giá Sika Boom AP xin liên hệ Hotline 0945.88.33.44 để được tư vấn 
và hỗ trợ 

MÔ TẢ SIKA BOOM AP 
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 Sika Boom AP[/caption] 

Sika Boom AP là một phương pháp bảo dưỡng nhanh dựa trên polyurethane mở 
rộng bọt 

ỨNG DỤNG SIKA BOOM AP 
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Sika Boom® AP được sử dụng cho: 

Lấp đầy khoảng trống và khoảng trống xảy ra xung quanh nhà và trong quá 
trình xây dựng 

Ngăn chặn bụi, tiếng ồn, gió lùa và sâu bọ. 

Lắp đặt khung cửa sổ và cửa ra vào 

Cách nhiệt đường ống 

ĐẶC ĐIỂM / ƯU ĐIỂM SIKA BOOM AP 
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 Ứng dụng foam chống cháy 

lan[/caption] 

Có thể cắt, chà nhám và sơn phủ. 

Có thể được sử dụng khi giữ lộn ngược 

Thích hợp sử dụng ngoài trời. 

Có độ bám dính tuyệt vời với hầu hết các chất nền. 

Điền vào chỗ trống nhanh chóng và dễ dàng. 

Tiếp cận các khu vực khó tiếp cận cần phải có  đầy 

THÔNG TIN SẢN PHẨM SIKA BOOM AP 
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Khả năng chịu lửa lên tới 5h[/caption] 

Cơ sở hóa chất : Gốc Polyurethane 

Bao bì: Có sẵn trong lon 750 ml không thể hoàn trả 

Màu sắc : Vàng nhạt 

Thời hạn sử dụng: 12 tháng trong bao bì gốc chưa mở 

Điều kiện bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ từ +18 o C đến +22 o C. 

Tỉ trọng: 21 kg / m 3 

THÔNG TIN KĨ THUẬT SIKA BOOM AP 

Mất thời gian miễn phí 

~ 10 phút (ở +23 o C) 

THÔNG TIN ỨNG DỤNG SIKA BOOM AP 
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Nhiệt độ ứng dụng 

+5 o C đến +35 o C 

Nhiệt độ dịch vụ 

-30 o C đến +80 o C 

Thời gian cắt 

~ 22 phút (ở +23 o C) 

HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG SIKA BOOM 

CHUẨN BỊ 

Chất nền phải tự do hoặc bụi, dầu mỡ, dầu và các chất ô nhiễm bề mặt. 

Bề mặt phải được làm ẩm trước bằng nước trước khi thi công để đảm bảo rằng: 

(a) Bọt xử lý ở tốc độ tối ưu và 

(b) Mở rộng bọt thứ cấp được ngăn chặn. 

PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG / CÔNG CỤ 

Vặn vòi vào hộp 

Lắc có thể triệt để (khoảng 20 lần) trước khi sử dụng. 

Áp dụng bọt bằng cách chỉ vòi phun vào khu vực đượcđầy và chán nản. Nó có 
thể được áp dụng van lên hoặc xuống 

Bọt sẽ phân tán nhanh chóng và sẽ mở rộng 2 đến 3 lần kích thước của nó khi 
nó ra khỏi hộp 

Số lượng bọt có thể được điều chỉnh bởi thay đổi áp suất trên bộ chuyển đổi. 

LÀM SẠCH CÔNG CỤ 

Loại bỏ các đốm bọt mới ngay lập tức bằng cách sử dụng acetone. 

Bọt chữa khỏi chỉ có thể được loại bỏ một cách cơ học. 



GIỚI HẠN 

Sika®Boom® AP không tuân thủ Teflon, polythene, silicone hoặc dầu mỡ. 

Để sử dụng đặc biệt, hãy kiểm tra trước Sika®Boom® AP. 

Vật liệu già có thể mang lại ít hơn đến 30% so với giá trị quy định. 

CƠ SỞ DỮ LIỆU SẢN PHẨM 

Tất cả dữ liệu kỹ thuật được nêu trong Bảng dữ liệu sản phẩm này được dựa 

trên các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Đo thực tế dữ liệu có thể thay đổi 
do hoàn cảnh vượt quá điều kiện 

GIỚI HẠN ĐỊA PHƯƠNG 

Xin lưu ý rằng do kết quả của các quy định cụ thể của địa phương dữ liệu khai 
báo cho sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo Quốc gia. Vui lòng tham khảo 
Bảng dữ liệu sản phẩm địa phương cho dữ liệu sản phẩm chính xác. 

SINH THÁI, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 

Để biết thông tin và lời khuyên về việc xử lý an toàn, lưu trữ và xử lý các sản 
phẩm hóa học, người dùng sẽ tham khảo Bảng dữ liệu an toàn gần đây 
nhất(SDS) chứa vật lý, sinh thái, độc tính và dữ liệu liên quan đến an toàn khác. 

THÔNG BÁO PHÁP LÝ 

Thông tin, và, đặc biệt, khuyến nghị 

Thông liên quan đến ứng dụng và sử dụng cuối cùng của Sika các sản phẩm, 
được đưa ra với thiện chí dựa trên cơ sở của Sika thuê kiến thức và kinh nghiệm 
của các sản phẩm khi được lưu trữ, xử lý và áp dụng đúng cách điều kiện phù 

hợp với khuyến nghị của Sika-tions. Trong thực tế, sự khác biệt trong vật liệu, 
phụ chiến lược và điều kiện địa điểm thực tế là không có chiến tranh liên quan 
đến thương mại hoặc thể dục cho một mục đích cụ thể, cũng không có bất kỳ 
trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, có thể 
được suy ra từ thông tin này, hoặc từ bất kỳ văn bản nào sửa đổi, hoặc từ bất kỳ 
lời khuyên khác được cung cấp. Các người dùng sản phẩm phải kiểm tra sự phù 
hợp của sản phẩm cho các ứng dụng dự định và mục đích. Sika lại phục vụ 
quyền thay đổi các thuộc tính của nó các sản phẩm. 



Chống thấm cho mái nhà 

 

Liên hệ  

CÔNG TY TNHH TM&DV 586 

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

VP HCM: Tam Bình- Tam Phú-Thủ Đức-Hồ Chí Minh 

Hotline: 0945.88.33.44 

Email: quanly586@gmail.com 

Website: chongtham586.vn 
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