
  

 

 
 
 

 
TÍNH NĂNG 

• Chống thấm rất tốt 

• Bám dính rất tốt 

• Tạo phẳng và độ bóng cao 

• Chống trầy xước  
 

• Độ bền cao 

• Kháng UV và thời tiết 

• Kháng nước và hóa chất nhẹ 

• Dùng trong nhà và ngoài trời 

MÔ TẢ 

Là lớp phủ không màu gốc polyurea cải tiến dùng để bảo vệ và xử lý bề mặt bằng cách 

tạo ra một lớp màng kháng UV, chịu thời tiết, kháng mài mòn và hóa chất nhẹ. Lớp phủ 

làm tăng cường độ bề mặt và ngăn ẩm. Có thể thi công bằng lu lăng, chổi hoặc súng 

phun. Hệ sơn phủ cho độ bóng cao và bám dính tốt trên nhiều bề mặt khác nhau như bê 

tông, gỗ, gạch đất sét nung, cát đá và đá tự nhiên vv. Phù hợp cho tường và sàn. Dùng 

trong nhà và ngoài trời.  

CÁC BƯỚC THI CÔNG 

1. Bề mặt thi công phải sạch, khô, không dính bụi bẩn, dầu mỡ và các chất gây ô 

nhiễm khác 

2. Trộn thành phần A/B theo tỷ lệ 1:1 theo trọng lượng và khuấy đều ở tốc độ thấp 

bằng máy trộn trước khi sử dụng.  

3. Có thể thi công bằng lu lăng, chổi hoặc súng phun lên bề mặt cần xử lý. 

4. Thi công 2-3 lớp Rhinoz PLA751, chờ khô giữa các lớp từ 1-2 giờ. 

5. Chờ khô 2-3 ngày trước khi sử dụng. Chờ khô hoàn toàn sau 7 ngày. 

6. Vệ sinh công dụng cụ bằng dung môi sau khi thi công. 

ĐÓNG GÓI 

Bộ 2kg và 7kg 

BẢO QUẢN 

Bảo quản nơi thoáng mát, thời hạn sử dụng 12 tháng 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

  



  

 

Gốc keo : Thành phần A: Keo Polyaspartic polyurea ; thành phần B: 
Aliphatic polyisocyanate 

Màu sắc : Thành phần A: màu trong; thành phần B: Màu trong 

Bề mặt hoàn thiện :  Màng trong bóng 

Tỷ lệ trộn : 1:1 theo trọng lượng 

Sử dụng sau khi trộn : 30 phút 

Thời gian khô bề mặt : 20 phút (tùy theo chiều dày và điều kiện môi trường) 

Thời gian chờ khô giữa các 
lớp 

: 1-2 giờ (tùy theo chiều dày và điều kiện môi trường) 

Thời gian đạt đủ cường độ : 7 ngày, tùy theo điều kiện môi 

Định mức : 15-20m2/bộ 2kg/lớp (chiều dày 100micron) 

 


