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Tập đoàn Penetron Hoa Kỳ được biết đến như một công ty hàng đầu trên thế giới với kinh

nghiệm hơn 60 năm trong lĩnh vực chống thấm, sửa chữa, bảo vệ bê tông toàn diện. 

Bên cạnh các dòng sản phẩm chống thấm công nghệ tinh thể thẩm thấu, nhằm đa dạng hóa các

dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng GIẢI PHÁP

CHỐNG THẤM TẠO MÀNG GỐC XI MĂNG 2 THÀNH PHẦN với dòng SEAL COAT SF gồm  03

sản phẩm như sau:

1. SEAL COAT SF50 – Lớp phủ chống thấm tích hợp Polymer

2. SEAL COAT SF100 – Lớp phủ chống thấm tích hợp Polymer tính năng cao

3. SEAL COAT SF150 – Lớp phủ chống thấm tích hợp Polymer linh hoạt và siêu co giãn

Là thành viên chính thức của tập đoàn Penetron Hoa Kỳ, Penetron Việt Nam hân hạnh gửi đến

Quý khách hàng Giải pháp chống thấm tạo màng gốc xi măng 2 thành phần với các ưu điểm vượt

trội như sau:

Thi công đơn giản (phun hoặc quét).

Khả năng kháng tia UV.

Đơn giản hoá công tác trộn nhờ các thành phần được định lượng sẵn

Bám dính tốt trên nhiều loại bề mặt.

Đảm bảo tính thở cho bê tông.

Chịu độ mài mòn và tải trọng cao.

>> Quý khách hàng vui lòng tham khảo giải pháp và thông tin về dòng sản phẩm SEAL

COAT SF của chúng tôi bằng cách click vào các nút bên dưới:

HỆ THỐNG SẢN PHẨM
SEALCOAT SF

DOWNLOAD SEALCOAT SF
Brochure

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM TẠO MÀNG GỐC XI MĂNG 2 THÀNH PHẦN

https://mailchi.mp/penetron.com.vn/sealcoat-sf-brochure-8926257?e=[UNIQID]
http://penetron.com.vn/san-pham/#section6
http://penetron.com.vn/wp-content/uploads/2021/05/web_Leaflet_PenetronSealCoat-nen.pdf?fbclid=IwAR0xuI-HsYEE6hx7n-4sP1AHOAXLWVIs2N5mDMOMtHbssH0G9druvqQmJyE
http://gofile.me/70nhz/DFY3OOR7w


PENETRON VIETNAM CO., LTD.
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