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DISCLAIMER  :  The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on 
laboratory testing and practical  experience. However, as the product is often      

used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the 
product itself. We reserve the right to change the given data without notice.  
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Đặc tính   
• Dễ thi công 

• Nhanh khô, mùi nhẹ  
• Tăng cường độ bám dính cho bề mặt bê tông 

• Tăng độ bền uốn và kéo  
• Giảm hóa phấn trắng  

• Giảm co ngót  
• Ngăn ngừa ngấm nước  

• An toàn và thân thiện với người dùng và môi trường  
  

Mô tả  

Là sơn lót kết dính acrylic latex dùng cho bê tông, vữa xây, vữa trát vv. 
Dung dịch thấm vào các lỗ rỗng trong bê tông, nhờ liên kết hóa học, tạo ra 

bề mặt mới cho bê tông mà không cần tạo nhám. Có thể dùng thay cho 
nước để trộn vữa trát, vữa xây và bê tông để tăng cường khả năng kháng  

acid và kiềm, giảm hóa phấn bề mặt, tăng cường bám dính, độ bền uốn, 
khả năng kháng va đập và xước.  

  
Thi công  

1.   Bề mặt thi công phải chắc, sạch và khô. 
2.   Quét sơn lót 3D Primer Bonding lên bề mặt bê tông bằng chổi hoặc 

lu. 
3. Chờ khô 30-60 phút hoặc cho đến khi chuyển từ màu trắng sang màu 

trong trước khi thi công bước tiếp theo. 
4. Vệ sinh công dụng cụ bằng nước.  

  

Đóng gói 
1 L/4L  

  
Bảo quản  

Bảo quản nơi khô mát, thời hạn sử dụng 1 năm.  
  

Thông số kỹ thuật 
Gốc sơn: Acrylic polymer  

Trạng thái: Dung dịch màu trắng sữa  
Độ pH: 7.0 - 9.0  

Tỷ trọng: 1.0 - 1.1  g/cm3 
Thời gian chờ khô: 30 – 60 phút (tùy thuộc vào điều kiện môi trường và 

chiều dày) 
Định mức:10 - 15m2/L (tùy thuộc vào tình trạng bề mặt) 

  


