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THÔNG SỐ KỸ THUẬT  SẢN PHẨM 

AS-1240 
Putty Filler  

Vữa trám vết nứt tường 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Chỉ tiêu cơ lý 

Màu sắc: 
Màu trắng 
 
Nhiệt độ thi công: 
5oC – 50oC 
 
Nhiệt độ hoạt động 
-10oC đến 80oC  
 
Bảo quản 
Nơi khô mát nhiệt độ dưới 30 oC 
 
Thời hạn sử dụng 
12 tháng 
 
Đóng gói 

Dung tích 
Khối 

lượng/
thùng 

 

500g 36 

1.5kg 12 

5kg 4 

 

| Mô tả 

Vữa trám bả vết nứt ALSEAL Putty Filler là vữa bả đa dụng, dễ sử dụng, 
dùng để trám các vết nứt và khe nứt chỉ trong 1 lần thi công. Vữa ít co 
ngót, mịn và bền. Cho phép sơn phủ bằng sơn gốc dầu và sơn gốc nước. 
 
 

| Hướng dẫn sử dụng 
1. Bề mặt thi công phải khô sạch không có bụi bẩn dầu mỡ. 
2. Thi công bằng bàn bả hoặc rao bả, ấn để vữa điền đầy vào khe nứt hoặc khe hở. 
3. Thi công 1 - 2 lớp tùy thuộc vào độ ghồ ghề của bề mặt. 
4. Chờ khô 2-3 giờ (với chiều dày lớp 2mm, ở nhiệt độ 25°C).  

5. Sau khi khô, xả nhám và sơn phủ  
6. Vệ sinh bằng vải ẩm. Đậy nắp kín sau khi sử dụng, bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng mát. 

| Thông số kỹ thuật 
Hàm lượng chất rắn : 76%-87%  
Tỷ trọng : 1.843 – 1.86%  

 

| Lưu ý 

Để xa tầm với trẻ em. Thông số kỹ thuật sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu.  

| 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.  

 

| Đặc tính 

• Nhanh khô 

• Ít co ngót  

• Cho phép sơn phủ 

• Dễ sử dụng 
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