Mối nối đường ống kim loại

.Keo silicone Low VOC cho công trình xanh

. Phân phối tại trên 60 quốc gia trên thế giới

.AlSeal – thương hiệu số 1 Châu Á về keo trám MS sealant

Dán nhôm kính

. Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001 và ISO 1400

|

Trám khe hệ mái che
rãnh thu nước

Keo silicone trung tính cao cấp
AS-208/ AS-208C
Keo silicone AS208 là keo silicone trung tính một thành
phần có độ bám dính và độ bền vượt trội; dùng dán nhôm
kính, trám khe cửa, trám khe hệ mái che, máng thu nước
và các ứng dụng trám khe nối khác trong xây dựng. Keo có
khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời, kháng tia UV,
kháng rung chấn, hơi ẩm, ozone, nhiệt độ bất lợi, các chất
gây ô nhiễm không khí và chống chịu nhiều loại chất tẩy
rửa và dung môi.

|Ứng dụng
Vật liệu lý tưởng cho các ứng dụng dán nhôm kính, trám
vành đai cửa đi, cửa sổ, trám mối nối tấm lợp, mối nối
đường ống và khe nối tấm ốp kim loại. Keo trám bám dính
với hầu hết các loại vật liệu xây dựng (nhôm, thép mạ
kẽm, các bề mặt được sơn phủ, kính, bê tông, v.v.).

|Màu sắc
AS-208 - màu trong và vàng đồng
AS-208C – màu trắng, đen, xám nhạt và xám đậm

|Đặc tính
✓
✓
✓
✓
✓

Hệ keo trung tính
Bám dính tuyệt vời
Đàn hồi vĩnh cửu
Chống chịu thời tiết tốt
Sử dụng cả trong nhà và ngoài
trời.

|Đóng gói
Tuýp 300ml
Thùng 24 tuýp
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