
MÔ TẢ
•  Newtec PUA-Brush là loại màng phủ dẻo cường độ rất cao 
   gốc Polyurea;
•  Được phát triển cho việc kiểm soát ứng dụng lớp phủ có thể 
   được áp dụng bằng con lăn ru lô, bàn cào, bàn gạt hoặc máy 
   phun không có không khí.

 

ỨNG DỤNG
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Lớp phủ chống thấm và chống ăn mòn
gốc Polyurea dạng nguội.

NEWTEC PUA-BRUSH

 

 

Đóng bộ: 12kg; Thành phần A: 6kg; Thành phần B: 6kg. 

POLYUREA COLD COATING
                                  

 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ƯU ĐIỂM
 

•  Thi công một cách dễ dàng bằng các dụng cụ như: chổi quét, 
   con lăn, bàn gạt và các thiết bị phun chuyên dụng;
•  Kháng lại sự xuyên thủng của rễ cây lớn;
•  Có khả năng chống ăn mòn hóa chất tốt;
•  Tạo màng chống thấm liên tục, không mối nối;
•  Có các tính chất cơ lý tuyệt vời như độ bền kéo và độ giãn 
  dài cao;
•  Khả năng bám dính tốt hầu hết với các loại nền và bề mặt;
•  Khả năng chống chịu được các vết nứt của nền tuyệt vời;
•  Zero VOCs (100% thể rắn). An toàn với nước sạch;

BẢO QUẢN
•  Lưu trữ ở nơi ấm áp ngăn ngừa đóng băng. không nên tiếp 
   xúc băng giá trong một thời gian dài
•  Sản phẩm dễ bắt lửa nên cần bảo quản tránh xa các nguồn 
  nhiệt và nguồn gây cháy.

ĐỊNH MỨC THI CÔNG
•  Định mức thi công: ≥ 1,2 kg/m²;
•  Mật độ tiêu thụ lý thuyết: 1,05 ± 0,05 kg/ m²/ 1mm.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG
•  Nhiệt độ không khí: 5~38ºC;
•  Độ ẩm tương đối: tối đa 85%.

HẠN SỬ DỤNG
•  18 tháng kể từ ngày sản xuất.

•  Để bảo vệ chống thấm, chống ăn mòn hoá chất cho công trình 
   xây dựng yêu cầu cao;
•  Nơi khó có thể phun sơn Polyurea bằng máy;
•  Các bề mặt cần được sử dụng Polyurea bằng tay như khe co 
   giãn, khe mạch ngừng ....
•  Lớp phủ chống thấm hiệu quả cho việc trồng cây trên mái...
•  Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, chất thải.

 

Gốc Polyurea, 2 thành phần

T.phần A: Dạng lỏng/ Vàng nhạt
T.phần B: Ghi, xanh dương ...

100% urea, không dung môi

T.phần A : T.phần B = 1 : 1
(theo khối lượng)

Loại

Trạng thái/ màu sắc

Tỷ lệ trộn

16 ± 2 MPa (ASTM D412)Cường độ kéo đứt

450 ± 100% (ASTM D412)Độ giãn dài khi đứt

> 1,5 MPa (ASTM D4541)
(đã thi công lót Newtec-Primer)

Cường độ bám dính
trên nền bê tông 30MPa

Hàm lượng chất rắn

85 ± 5 N/mm (ASTM 624-86)Lực xé rách

90 ± 5 (Shore A)Độ cứng

50 mg (CS17) (1kg,1000rev)Độ bền mài mòn

15 - 20 phút
Thời gian bảo quản
hỗn hợp sau trộn

Độ bền va đập 2.5 MPa (Bề dày 1mm)

3 ± 0,5 giờ (+25°C)Thời gian chạm tay

12 giờ (+25°C) 
Khoảng thời gian 
sơn lại 
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QUY TRÌNH THI CÔNG

 

1. Chuẩn bị bề mặt 
* Bê tông
•  Bề mặt bê tông, vữa phải được bảo dưỡng đầy đủ (bảo dưỡng
   trên 28 ngày tại 20ºC), loại bỏ độ ẩm, dầu, mỡ khỏi lớp nền;
•  Độ PH thích hợp của bê tông là 7~8, độ ẩm dưới 8%;
•  Phần nền bị nứt hoặc thấm sẽ được tạo thành rãnh và bịt kín 
   bằng chất trám kín;
•  Loại bỏ lớp bảo vệ và nền cũ bằng máy mài sắc.
* Kim loại
•  Các loại bụi bẩn, tạp chất cần được loại bỏ hoàn toàn theo 
   hướng dẫn của người giám sát;
•  Bề mặt cần được làm khô hoàn toàn trước khi phủ.

2. Phủ lớp lót Newtec-Primer
•  Phủ sơn lót với định mức 0,2~0,3kg/m². Có thể sử dụng bình 
   phun, cọ hoặc con lăn.
•  Khoảng thời gian sơn lại khuyến nghị là 4 giờ nhiệt độ 25ºC

3. Thi công Newtec PUA-Brush
•  Sau 6 giờ ở nhiệt độ 25ºC sau sơn lót (sơn nền), chuẩn bị 
   một hỗn hợp sơn Newtec PUA-Brush với tỷ lệ khối lượng 
   1:1 theo tính toán chính xác lượng áp dụng cho mỗi khu vực 
   sơn và độ dày tối thiểu 1,0mm;

   * Quy trình trộn:
   

  Mở thành phần B (T.phần màu) trộn kỹ T.phần B trong khoảng 
  2~3 phút. Sau đó đổ hết T.phần A (vàng nhạt) vào thùng của 
  T.phần B và trộn tiếp tối thiểu 3 phút tới khi hỗn hợp đồng nhất.
  - Lưu ý: trong quá trình trộn nên để cánh khuấy ngập sâu trong 
  hỗn hợp để tránh dòng khí bị cuốn vào.

•  Thi công ngay Newtec PUA-Brush sau khi trộn bằng bàn gạt 
   chuyên dụng lên bề mặt đã thi công lớp lót Newtec-Primer. 
   (Tham khảo Tài liệu mới nhất của sản phẩm Newtec-Primer)
•  Sử dụng ru lô gai để phá bọt bề mặt.
•  Thi công 1 lớp duy nhất với định mức đã được phê duyệt. 
   Nên thi công với định mức ≥ 1,5 kg/m².

•  Trong trường hợp thi công lộ thiên, nên thi công lớp phủ bảo 
   vệ Newtec-Topcoat. Lớp phủ sau khi thi công có độ thẩm mỹ 
   cao, khả năng chống mài mòn rất tốt, bền vững dưới mọi điều 
   kiện thời tiết. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật của sản phẩm 
   Newtec-Topcoat định mức 0,2~0,3kg/m², để biết thêm các 
   thông tin kỹ thuật và chỉ dẫn thi công.
•  Trong trường hợp hoàn thiện bề mặt bằng các lớp vữa hoặc 
   dán gạch, sau khi thi công lớp Newtec PUA-Brush khoảng 30 - 40 
   phút, tiến hành rắc hoặc phun kín bề mặt lớp Newtec PUA-Brush 
   bằng cát khô hoàn toàn, cỡ hạt 0,3 - 0,8mm. Điều này giúp tạo 
   ra bề mặt nhám để liên kết tốt với các lớp hoàn thiện phía trên. 

ĐỘ BỀN HÓA HỌC
•  Các thông tin và dữ liệu kỹ thuật sau đây chỉ mang tính chất đại 
   diện hoặc điển hình và không được sử dụng cho các mục đích 
   mô tả đặc điểm kỹ thuật. Vui lòng liên hệ với đại diện kỹ thuật và 
   nhà phân phối của SCM international để được tư vấn cụ thể về 
   độ bền hóa học trước khi áp dụng các sản phẩm này.

5. Lưu ý
•  Thời gian thi công không quá 15 -20 phút.
•  Chỉ thi công trong điều kiện thời tiết khô ráo, thuận lợi, không 
   thi công khi trời sắp mưa. 
•  Các sản phẩm được nhập khẩu nguyên thùng từ Hàn Quốc.

6. Vệ sinh dụng cụ
•  Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng dung môi: xylene, toluene…;

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE
•  Sản phẩm gốc dung môi có khả năng bắt lửa nên cần tránh xa 
   các nguồn nhiệt và nguồn gây cháy;
•  Chỉ sử dụng ở nơi thoáng khí hoặc nơi thông khí tốt;
•  Mang kính bảo hộ, giày và găng trong khi thi công;
•  Để cần thêm thông tin, khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận
   chăm sóc khách hàng của NEWTEC.

NEWTEC PUA-BRUSH                                  POLYUREA COLD COATING

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEWTEC
Địa chỉ : Phòng 808, Nhà N2B, KĐT Trung Hòa-Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh xuân, Thành phố Hà Nội. 

Email : newtec198@gmail.com

Website : newtecco.com.vn

Điện thoại : 024 3225 2003  -  093 880 7536

Sản phẩm được sản xuất bởi : : SCM international - Korea

Bảo đảm và miễn trừ: 
Các thông tin trên đây được NEWTEC đưa ra nhằm đảm bảo vật liệu phù hợp với các thông số kỹ thuật được công bố trong tài liệu này dựa trên cơ sở kết quả thử nghiệm 
theo đúng quy trình tại phòng thí nghiệm của chúng tôi. Người sử dụng phải am hiểu kỹ về sản phẩm và sử dụng tuân thủ đúng kỹ thuật cũng như phạm vi ứng dụng 
của nó. Trong những trường hợp cụ thể, người dùng nên tự thí nghiệm, kiểm tra đánh giá sản phẩm trước khi dùng xem có phù hợp với mục đích mà họ mong muốn 
không. Thông tin đưa ra trên đây không đồng nghĩa với sự ràng buộc pháp lý nào ngoại trừ hướng dẫn bằng văn bản hoặc tư vấn trực tiếp của người được phụ trách kỹ 
thuật của NEWTEC. NEWTEC có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào mà không cần phải báo trước với khách hàng. Vui lòng cập nhật thường xuyên tài liệu sản phẩm 
trên website: newtecco.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với người có thẩm quyền của NEWTEC để được hỗ trợ kịp thời.

Sulfuric acid (10%)
Sodiumcloride (30%)
Sodium hydroxide (50%)
Ca(OH)2 bão hòa
Nhiên liệu Diesel (Kerr-McGee)
Nước biển

Không thay đổi
Không thay đổi
Không thay đổi
Không thay đổi
Không thay đổi
Không thay đổi


