
PENEBAR™ PRIMER

CHẤT QUÉT LÓT TĂNG CƯỜNG KẾT DÍNH CHO CHẤT TRÁM KHE

MÔ TẢ
PENEBAR™ PRIMER giúp hỗ trợ tăng cường khả năng liên kết giữa chất trám khe, như là PENEBAR™ SW, và bề 
mặt bê tông trong quá trình thi công. Thích hợp ứng dụng tại công trường.

ỨNG DỤNG
PENEBAR™ PRIMER nên được quét lên bề mặt trước khi thi công chất trám khe PENEBAR™ SW.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cẩn thận loại bỏ tất cả bụi bẩn, mảnh vỡ và quét 1 lớp PENEBAR™ PRIMER vào vị trí lắp đặt chất kết trám khe 
PENEBAR™ SW.

THUỘC TÍNH VẬT LÝ
Màu sắc: Cam sáng
Độ đặc: tối thiểu 20%
Dung môi: Nước
Điểm nóng chảy: Tối thiểu 200°F (93°C) 
Thời gian khô @77°F(25°C): 10phút 
Thời gian khô @ 40°F (4°C): 60phút 
Làm sạch: xà phòng và nước

Mật độ ( Ga-lông): Khoản  400 sq ft (37 m²) đối với 
bêtông ẩm. Độ bao phủ giảm đối với bêtông khô
Thích hợp trên bề mặt: Bê tông, nhựa, kim loại
Nhiệt độ bảo quản thấp nhất: 40°F (4°C). Không nên 
để sản phẩm đông lạnh.
Nhiệt độ phù hợp nhỏ nhất: 20°F (-7°C)
Bề mặt khi khô: dính

ĐÓNG GÓI
PENEBAR™ PRIMER có sẵn trong 1 ga-lông (3,8L) thùng

LƯU TRỮ/ HẠN SỬ DỤNG

Khi được bảo quản ở nơi được bao bọc khô ráo để cách mặt đất ở nhiệt độ nhỏ nhất là 45oF (7oC) trong thùng 
chưa mở và không bị hư hại, tuổi thọ là không thời hạn.

THÔNG TIN XỬ LÝ AN TOÀN

Giữ ngoài tầm tay trẻ em



CÔNG TY TNHH PENETRON VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa nhà C.T, 56 Yên Thế, Phường 2,

Nhập khẩu bởi:

Quận Tân Bình, Tp. HCM, Việt Nam
ĐT: (84-28) 6281 5992
Email: info@penetron.com.vn
Website: www.penetron.com.vn

BẢO HÀNH
Tập đoàn PENETRON INTERNATIONAL LTD. đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất không  bị thiếu hụt 
vật liệu, phù hợp với những tiêu chuẩn công thức và chứa tất cả những thành phần theo tỷ lệ thích hợp. 
Nếu bất kỳ sản phẩm nào được chứng minh bị lỗi, PENETRON INTERNATIONAL LTD. hạn chế trách nhiệm 
thay thế vật liệu bị thiếu hụt và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm khác hoặc cho các thiệt hại ngẫu nhiên 
hoặc do hậu quả. Tập đoàn Penetron QUỐC TẾ, LTD. KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ MUA BÁN, HOẶC CHO MỘT 
MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ BẢO HÀNH NÀY LÀ THAY CHO TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ HAY NGỤ Ý. Người sử 
dụng sẽ xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro 
và trách nhiệm liên quan

PENEBAR™ PRIMER


