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THÔNG SỐ KỸ THUẬT  SẢN PHẨM 
AS-1000 

Gaps Sealer 
Keo trám khe đa dụng acrylic 

 

 
 
 
 
 
 

  

Chỉ tiêu cơ lý 

Gốc keo: 
Acrylic gốc nước 
 
Trạng thái: 
Bột mềm 
 
Màu sắc:  
Trắng 
 
Thời gian se mặt: 
<10 phút (ở 25oC, độ ẩm tương 
đối 50%) 
 
Nhiệt độ thi công  
5 oC - 50 oC 
 
Nhiệt độ hoạt động 
-7 oC đến 75 oC 
 
Bảo quản 
Nơi khô mát nhiệt độ dưới 30 oC 
 
Thời hạn sử dụng 
24 tháng 
 
Đóng gói 

Dung tích 
Khối 

lượng/
thùng 

Cartridge 450 gr 24 

 

Mô tả 
Keo trám khe đa dụng Alseal AS-1000 Gaps Sealer là keo trám gốc acrylic 
đa dụng, kinh tế và thân thiện môi trường dùng cho các ứng dụng trám 
khe. Keo trám cho phép sơn phủ, bám dính tốt với hầu hết các loại bề mặt 
rỗng xốp. Phù hợp cho trám khe và mối nối có chuyển vị hoặc rung chấn 
nhỏ mà các loại vật liệu trám bả truyền thống không có chức năng đàn hồi 
thường bị nứt và bong, dễ dàng thi công và làm sạch bằng nước. 
 
Đặc tính 

• Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C920 (class 12.5) 

• Hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thấp (SCAQMD rule #1168) 

• Cho phép sơn phủ  

• Kinh tế 

• Đa dụng và đàn hồi vĩnh cửu 

• Dễ dàng vệ sinh bằng nước 

Ứng dụng 

• Trám khe (vành đai cửa đi, cửa sổ, lắp đặt tủ chứa đồ, tủ quần áo, ốp 
chỉ chân tường vv) 

• Phù hợp với nhiều loại bề mặt khác nhau (kim loại, PVC, gỗ, bê tông, 
tấm thạch cao, tấm bê tông xi măng cốt thép, đá cẩm thạch vv). 

 
Thông số kỹ thuật 

   
Kiểu đóng rắn : Hơi nước 
Tỷ trọng : 1.61 g/mL 
Giới hạn bền kéo (ASTM D412) : 1.2 N/mm2 
Hàm lượng chất rắn : 82% 
Độ giãn dài tới hạn (ASTM D412) : 190% 
Độ đàn hồi (ASTM C719) : ±25% 
Độ cứng Shore A (ASTM C661) : 36 
Hàm lượng VOC (USEPA Method 24) : 36.97g/L 
   

 Hướng dẫn sử dụng 

1. Bề mặt phải sạch, khô và không có bụi bẩn, dầu, mỡ hoặc nước. 

2. Làm sạch bề mặt bằng cồn, M.E.K. hoặc chất tẩy rửa khác phù hợp. Không dùng xà phòng hoặc 
chất tẩy rửa khác 

3. Ðể có bề mặt hoàn thiện đẹp, nên dùng băng dính bảo vệ, và bóc băng dính truớc khi keo se mặt 

4. Cắt đầu ống bơm 1 góc 45° với bề rộng mong muốn và bơm keo vào khe bằng súng bắn keo. 

5. Miết mặt keo trong vòng 5 phút sau khi bơm, trước khi keo se mặt.  

6. Chờ khô 1 tiếng trước khi sơn phủ bằng sơn gốc nước và chờ khô 24 giờ trước khi sơn phủ bằng 
sơn gốc dầu. 

7. Loại bỏ keo thừa bằng vải ẩm khi chưa đóng rắn 
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Vệ sinh 
▪ Vệ sinh keo ướt bằng aceton hoặc xăng trắng 

▪ Keo đã khô phải vệ sinh bằng phương pháp cơ học. 

Thiết kế khe trám, mối nối 

▪ Kích thước mối nối, khe trám keo phải được thiết kế có tính đến khả năng chịu co 

kéo của keo, chiều rộng khe và sự co kéo dự kiến của khe sau này. 

▪ Chiều rộng khe tối thiểu không được nhỏ hơn 3mm để bảo đảm khả năng chuyển vị.  
▪ Mối nối thông thuờng có tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều sâu là 2:1. 

Hạn chế 

Không nên dùng cho các trường hợp sau: 

❖ Ở dưới nước hoặc ở khu vực thường xuyên ngập ngước 

❖ Khu vực có xe cộ đi lại chịu mài mòn 

❖ Khe nối chuyển vị trên 12.5% 

❖ Sử dụng ngoài trời nếu có mưa trong vòng 2 giờ kể từ khi thi công 

Lưu ý 
Kể xa tầm với của trẻ em. Cung cấp MSDS theo yêu cầu. Tham khảo MSDS bản mới nhất 

để có thông tin chi tiết về an toàn sức khỏe.  

Điều khoản miễn trừ  
Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực cao nhất để đảm bảo rằng thông tin đưa ra trong tài liệu này là 
đúng và tin cậy, thông tin này chỉ có mục đích huớng dẫn cho khách hàng của chúng tôi. 
Công ty chúng tôi không nhận trách nhiệm về mất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do việc sử 
dụng thông tin này do việc thay đổi trong quá trình thực hiện hoặc điều kiện làm việc và 
trình độ tay nghề ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nguời dùng cần xác định mức độ phù 
hợp của sản phẩm này bằng các kiểm tra của riêng mình.  
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