
SPR 104
Sơn lót đa năng gốc acrylic

Mô tả sản phẩm
SPR 104 là loại sơn lót gốc acrylic một thành phần dùng cho các bề 
mặt thấm nước và xốp. Sản phẩm có thể được thi công như một lớp 
sơn lót trước khi thi công các vật liệu acrylic khác. 

Lĩnh vực ứng dụng
• Được sử dụng trên bề mặt tường và sàn nội thất và ngoại thất như 
một lớp sơn lót.
• Trước khi sửa chữa sàn hoặc thi công cách nhiệt nên quét SPR 104  
trên bề mặt xây dựng bằng gỗ, bê tông hoặc xốp. 

Đặc tính và ưu điểm
• Chuẩn bị bề mặt trước khi thi công bằng cách lấp đầy các lỗ xốp, trên 
các vết nứt.
• Giảm tiêu thụ lớp phủ được thi công sau đó.
• Tăng cường độ bám dính giữa lớp nền và lớp sơn phủ.
• Làm cho bề mặt cứng hơn và ngăn ngừa sự gia tăng chất bẩn và vết 
ố trên bề mặt lớp phủ. 

 Thông số kỹ thuật

Thành phần
Màu sắc

Ngoại quan
Tỷ trọng

Độ pH
Thành phần chất rắn

Thời gian khô
Khô bề mặt

Thi công lớp ph 
HS Code

Gốc copolymer acrylic
Màu xanh nhạt trong suốt
Dung dịch
0,95-1,05 g/cm3

8-9
20±2%

20 phút
24 giờ
3209.10.00.00.11



Quy trình thi công
Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt thi công phải được bảo dưỡng hoàn toàn và khô. Bề mặt phải 
được vệ sinh sạch bụi, bẩn, sáp, dầu, mỡ, các sản phẩm sơn và các chất 
bẩn khác. Các bề mặt nhẵn phải được chà nhám.

Phương pháp thi công
Trước khi thi công, khuấy đều sản phẩm và thi công bằng chổi hoặc 
con lăn. Chỉ nên sơn lót bề mặt bê tông xốp bằng SPR 104. Trong 
những ngày nắng nóng và nhiều gió, bề mặt nên được làm ẩm trước 
khi thi công để tránh việc khô nhanh. Bề mặt phải được quét phủ 
trong vòng 24 giờ sau khi thi công SPR 104. Nếu khu vực không được 
che phủ trong hơn 6 giờ,  bề mặt phải được lau sạch bằng nước sạch 
để loại bỏ bụi bẩn tại chỗ trước khi quét lớp phủ. 

Định mức
0,1– 0,2 kg/m2 cho mỗi lớp.

Đóng gói
Can nhựa 5 kg 
Can nhựa 20 kg 

Hạn sử dụng
12 tháng đối với hàng hóa còn nguyên tem nhãn, chưa mở, chưa 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 các dụng cụ có thể loại bỏ bằng phương pháp cơ 
học.



Thận trọng / Hạn chế
• Không sử dụng trên sàn trát hoặc các bề mặt không xốp.
• Sau khi thi công quét lót, bề mặt phải được thi công lớp phủ trong 
vòng 24 giờ.
• Sản phẩm có thể gây hại khi tiếp xúc với da.
• Không thi công trong điều kiện thời tiết đóng băng hoặc 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 
+ 35 ° C. 

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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