
.HIGH PERFORMANCE MS SEALANT
.KEO TRÁM HIỆU SUẤT CAO

"a smart choice for sustainable 
and green buildings"

Sản phẩm cho công trình xanh 
bền vững



Keo trám gốc PU: một số vấn đề thường gặp
PU sealant: the problems

. Chứa Isocyanate: gây bóng khí

.Chứa dung môi: gây co ngót

. Containing isocyanate = blistering

. Containing solvent = shrinkage



Keo trám gốc PU: một số vấn đề thường gặp
PU sealant: the problems

. Kháng tia UV kém: keo bị nứt khi gặp thời 
tiết khắc nghiệt

. Bám dính kém: Bong bật, mất tác dụng 
chống thấm, khói bụi, gây tổn thất năng 
lượng

. Poor UV resistant: cracking and aging under 
harsh weather conditions

. Poor bonding 



Keo trám xanh hiệu suất cao: những tính năng vượt trội

High performance green MS sealant
The outstanding benefits

. Excellent bonding to most substrades 
without primer

. No solvent = no shrinkage
. No Isocyanate = no bubbles

. No staining, less fluid streaking
. Paintable

. Low VOC = green building. Bám dính tốt với mọi bề mặt vật liệu
. Không chứa dung môi = không co ngót
. Không chứa Isocyanate = không tạo bóng khí
. Không chứa dầu silicon = không loang, ố bẩn
. Có thể sơn phủ
. Low VOC = sản phẩm chứng nhận nhãn xanh



MS sealant: the applications

(1) .Concrete expansion joints
(2) (3). Door/window perimeter joints

(4). Alu panel joint
(5). Precast concrete wall joints 

.Facade joints 

Keo trám MS sealant: Các ứng dụng

(1). Khe co giãn sàn bê tông
(2) (3).Vành đai cửa đi, cửa sổ

(4).Mối nối ống gió
(5) Tấm tường bê tông đúc sẵn

Mối nối ốp mặt tiền 

(1)

(2) (3)

(4)(5)



MS sealant in typical projects - 1/6
Keo trám MS sealant tại các dự án điển hình - 1/6

Hạng mục/item:
Window, door perimeter, floor joints, joint 
between detached houses, alu cladding
Vành đai cửa, cửa sổ, khe co giãn sàn bê 
tông, khe lún giữa 2 nhà, tấm ốp Alu



MS sealant in typical projects - 2/6
Keo trám MS sealant tại các dự án điển hình - 2/6

Hạng mục/item:
Window, door perimeter, floor 
joints, joint between detached 
houses, alu cladding
Vành đai cửa, cửa sổ, khe co giãn 
sàn bê tông, khe lún giữa 2 nhà, 
tấm ốp Alu



MS sealant in typical projects - 3/6
Keo trám MS sealant tại các dự án điển hình - 3/6

Hạng mục/item:
Window, door perimeter, floor joints, joint between detached houses, alu 
cladding
Vành đai cửa, cửa sổ, khe co giãn sàn bê tông, khe lún giữa 2 nhà, tấm ốp Alu



MS sealant in typical projects - 4/6
Keo trám MS sealant tại các dự án điển hình - 4/6

Hạng mục/item:
Vành đai cửa, cửa sổ, 
khe co giãn sàn bê 
tông/Window, door 
perimeter, floor joints



MS sealant in typical projects - 5/6
Keo trám MS sealant tại các dự án điển hình - 5/6

Hạng mục/item:
Vành đai cửa, cửa 

sổ, khe co giãn 
sàn bê tông, khe 
tường/Window, 
door perimeter, 

floor joints, wall 
joints



MS sealant in typical projects - 6/6
Keo trám MS sealant tại các dự án điển hình -6/6

Hạng mục/item:
Vành đai cửa, cửa 

sổ
The Sun Me Tri - Apartment building



List of other projects
Danh sách các dự án khác

• AEON mall Hai Phong, 

• AEON mall Ha Dong

• SMC manufacture, Dong Nai  

• Sam Sung Thai Nguyen

• Mani Thai Nguyen

• Daikin, Hai Phong

• Ecopark

• Yusen, Hai Phong

• Fujkin Bac Ninh

• Panasonic, Thang Long 2

• Nippon Ha Nam

• Keangnam

• Iko Thomson, Hai Phong

• Victoria, Van Phu, Ha Dong

• United Packing, Hai Phong

• ...

| Ứng dụng: Trám vành đai cửa, cửa sổ, 
mối nối khe co giãn sàn, tường, mối nối 
tấm ốp tường, tấm ốp alu

| Applications: Concrete floor expansion 
joint, door, window perimeter, alu panel 
cladding joints, wall panel cladding joint, 
crack repair for apartment buildings
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