
RỬA DỤNG cụ
Rửa dụng cụ ngay sau khi dùng bằng nước 

sạch. Sử dụng xăng hoặc white spirit khi vật liệu 
đã khô. Trong quá trình thi công đặt dụng cụ trong 
nước khi không sử dụng.

LƯU KHO
Nhiều hơn 24 tháng với diều kiện vỏ dựng còn 

nguyên vẹn trong khoảng nhiệt độ từ 5°c đến 
40°c.

ĐÓNG GÓI

Flintkote 3 1, 3.5, 18, 200 lít
Các sản phẩm đi kèm 
Flintkote Black Primer 18, 200 lít
Flintkote PF 4 3,5, 18, 200 lít
Flintkote Penetration Primer 18, 200 lít
Các sản phẩm bổ sung
Flintkote Colourflex 1 kg, 5kg, 22,5kg (18 lít) 
Flintkote Décorait 18 lít
Flintkote Aluminium 18 lít
Lưới thủy tinh Flintkote FG4 1 mx1 OOm/cuộn 
Lưới Flintkote Spunbon 1mx300m/cuộn

Ghi chú: Xin vui lòng liên hệ vôi Công ty Shell tại nước 
sở tại để nhận thông tin và cung cấp các sản phẩm trên

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Đặc tính Thí nghiệm Giá trị tiêu biểu

Màu sắc khi ướt Nâu
Màu sắc khi khô Đen
Dạng nhìn thấy Đặc, dạng kem mịn
Hàm lượng chất rắn > 50%
Tỉ trọng riêng 1
Thời gian khô bề mặt 4 đến 6 giờ, phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm
Độ phủ 0.50-0.75 líưm2 cho một lớp
Điểm chớp cháy Gốc nước, không cháy
Chịu nhiệt, 100°c Không bị chảy lún hoặc phổng rộp
Mức dộ trao đồi hơi nước ASTM E96 5g/m724 giờ
Độ bền kéo - gia cố bằng FG4 ASTM D412 2 N / mm2
Độ cứng bề mặt - gia cố bằng FG4 ASTM D2240 50
Lấp vốt nứt, gia cố bằng FG4 ASTM C836 Có thể bít được vốt nứt tóc 2mm
Khả năng chịu nước và hóa chất Chịu được nước, cồn, hầu hết dung dịch muối, một vài loại ax 

và kiềm. Không chịu được dầu, dung môi và một vài chất tẩy.

Ghi chú:
Sản phẩm cửa Shell được đảm bảo không có sai sót trong quá trình sản xuất vò được bán ra theo tiêu chuẩn riêng cửa Shell, bảng dữ liệu kỹ thuật này 
được cung cấp nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng sản phẩm, và trong khi c ố  gắng thực hiện mọi nỗ lực đ ề  đảm bảo độ chuẩn xác của nội dưng theo trình 
độ phát triển kỹ thuật mới nhất, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm đối với bất kỳ công trình nào có sử dụng sản phẩm, bởi vì không kiểm soát được 
phương pháp thi công và điều kiện cụ thề tại hiện trường.
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Bảo vệ lớp phủ khỏi mưa cho đến khi khô hẳn.
Đối với bề mặt tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng 

mặt trời, phủ hai lớp sơn bảo vệ Flintkote 
Aluminium hoặc Flintkote Décorait hoặc 
Flintkote Colourflex lên lớp Flintkote 3 dã khô.

LƯỢNG PHỦ
Lượng phủ phụ thuộc vào loại mặt nền và 

phương pháp thi công. Lượng phũ tiêu biểu 
khoảng 1.0-1.5lít/m2cho hai lớp.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN SẢN PHAM
Khả năng bắt cháy: Không có khả năng cháy
Tiếp xúc với da: Việc tiếp xúc không thường 

xuyên không gây ảnh hưởng xấu gì đối với da trừ 
trường hợp da nhạy cảm. Biện pháp an toàn nói 
chung là nên tránh tiếp xúc với vật liệu thường 
xuyên với thời gian dài. Rửa sạch các vết rây ra tay 
bằng nước khi ướt, sử dụng chất tẩy thích hợp khi 
vết rây đã khô.

Tiếp xúc với mắt: Không gây hại gì, không cẩn 
phải áp dụng các biện pháp ngăn ngừa nào đặc 
biệt. Tuy nhiên do mắt là vùng nhạy cảm vì vậy 
cần tránh để vật liệu tiếp xúc với mắt. Trong 
trường hợp bị rây vào mắt nên rửa sạch ngay bằng 
nước sạch.


