
PUMAST 600
Keo trám khe gốc polyurethane một thành phần

Mô tả sản phẩm
PUMAST 600 là keo trám khe có độ đàn hồi cao, với khả năng chống 
tia cực tím tốt và kết dính tuyệt vời với các vật liệu xây dựng. PUMAST 
600 là sản phẩm gốc polyurethane một thành phần và đông cứng 
trong không khí để hình thành  một chất trám khe linh hoạt và có thể 
sơn phủ lên sau khi keo đã đông cứng. PUMAST 600 là một sản phẩm 
hoàn hảo cho tất cả các loại khe co giãn tĩnh và động của các cấu trúc.

Lĩnh vực ứng dụng
• PUMAST 600 được thiết kế cho các công trình dân dụng và công 
nghiệp, khe kiểm soát và khe co giãn cho các công trình xây dựng 
kiến trúc nặng.
• Được sử dụng làm chất kết dính giữa bê tông, vữa, đá tự nhiên và 
tổng hợp, kim loại, thép, nhôm, gỗ, gạch gốm, nhựa cứng, v. V.
• Sản phẩm có thể được sử dụng an toàn trong các bể nước uống.

Đặc tính và ưu điểm
• Khả năng đàn hồi tốt.
• Bảo vệ độ đàn hồi từ -40°C đến +80°C.
• Một thành phần, dễ thi công.
• Đông cứng trong điều kiện độ ẩm trong không khí.
• Có thể được sử dụng trong các bể nước uống được an toàn.
• Không cần sơn lót trước khi thi công PUMAST 600 cho nhiều bề mặt.
• Cung cấp sự kết dính tuyệt vời trên bê tông, kim loại, gỗ và các bề 
mặt khác.
• Kháng hóa chất tốt.



Thành phần
Màu sắc
Tỷ trọng

Độ đàn hồi
Độ cứng

Độ rộng tối đa của khe nứt
Tốc độ ninh kết

Nhiệt độ sử dụng
Nhiệt độ thi công

Thời gian khô
Khô bề mặt

Bảo dưỡng hoàn toàn
 HS code 

Polyurethane
Trắng / Xám / Đen
1,15 g/cm3

>600%
25,40 
4 cm
1 mm / 24h
-40°C to +80°C
+5°C to +30°C

60 phút
24 giờ
3214.10.10.00.12

Thông số kỹ thuật

Quy trình thi công
Chuẩn bị bề mặt
Tất cả các bề mặt phải sạch và khô. Khi cần thiết phải quét 1 lớp 
sơn lót lên các mặt mối nối. Sử dụng PU 101 A cho các bề mặt xốp 
(hấp thụ) như bê tông, vữa vv.

Phương pháp thi công
Chất trám khe không nên được bơm vào đáy khe nối, nên sử dụng 
một thanh dính khe nối bên dưới.
Chiều rộng và chiều sâu của khớp nối không được nhỏ hơn 5 mm. 
Khi thi công thủ công, sử dụng súng bắn keo bơm sản phẩm vào 
khe nối mà không gây ra sự hình thành của bất kỳ bong bóng khí 
nào.



Định mức
1, 15 kg/ lít. Ví dụ: Cần đến 115 g/m cho  khớp nối có kích thước 
10mm x 10 mm.

Đóng gói
600 ml/ thỏi - 20 thỏi/hộp; 280 ml/ thỏi -  25 thỏi/hộp

Hạn sử dụng
12 tháng đối với hàng hóa còn nguyên tem nhãn, chưa mở,  sử 
dụng.

Bảo quản
Bảo quản ở khu vực khô ráo có mức nhiệt từ + 5 ° C đến + 35 ° C. 
Bảo vệ khỏi nhiệt, đóng băng và ánh nắng trực tiếp. 

Vệ sinh dụng cụ
Rửa sạch dụng cụ và các thiết bị bằng nước ngay sau khi sử dụng.   
Vật liệu đã khô bám trên dụng cụ có thể loại bỏ bằng phương 
pháp cơ học.



Thận trọng / Hạn chế
• Chiều rộng và chiều sâu của mối nối không được nhỏ hơn 5 mm.
• Sản phẩm có thể có hại khi tiếp xúc với da.
• Không thi công trong điều kiện đóng băng, trong thời gian có mưa.
• Bảo vệ vật liệu được thi công khỏi mưa, đóng băng, đi lại trên bề mặt 
và độ ẩm cao liên tục cho đến khi khô hoàn toàn.
• Không sử dụng khi nhiệt độ không khí và bề mặt dưới + 5 ° C và trên 
+ 30 ° C.
• Tránh giao thông đông đúc trong 24 giờ. 

Sức khỏe và an toàn
Cảnh báo! Sản phẩm có thể gây kích ứng mắt và da. Nếu sản phẩm 
dính vào mắt hoặc da, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức. 
Rửa tay kỹ càng sau khi cầm đồ vật. Mặc quần áo bảo hộ, găng tay, 
bảo vệ mắt và mặt. Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản 
phẩm. Cởi quần áo bị nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại. 
Vứt bỏ các chất thải không sử dụng, vật chứa, thùng chứa và các chất 
thải bị ô nhiễm khác theo quy định của địa phương.
Hãy đóng kín sản phẩm khi không sử dụng. Tránh xa tầm tay trẻ em. 
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