
Mô tả sản phẩm
PUR 625 là vật liệu chống thấm gốc polyurethane, một thành phần, 
chống tia UV, thích hợp cho các công trình giao thông cho người đi 
bộ.

Lĩnh vực ứng dụng
• Trên bê tông, đá, kim loại, v.v.
• Trong máng xối, kênh, ống dẫn.
• Trên mái sân thượng.
• Tạo ra một lớp bảo vệ chống thấm nước và độ ẩm.

Đặc tính và ưu điểm
• Độ bám dính tuyệt vời.
• Khả năng chống tia cực tím tốt, tuổi thọ cao.
• Chống chịu được các điều kiện thời tiết, axit loãng, bazơ, muối và 
hóa chất.
• Sản phẩm gốc polyurethane một thành phần, sử dụng ngay, vật liệu 
đàn hồi.
• Bao phủ các vết nứt mao mạch.
• Được thi công như một lớp phủ bảo vệ trên vật liệu polyurethane.
• Do tính chất đàn hồi, tạo nên lớp phủ liền mạch, chống thấm nước 
và bảo vệ bề mặt.
• Chống bám rễ cây.
• Thích hợp cho người đi bộ lưu thông sau khi bảo dưỡng.

Thông số kỹ thuật 

Thành phần
Màu sắc
Tỷ trọng

Thành phần chất rắn
Bám dính kéo

Bám dính trượt
Độ cứng

Độ giãn dài tới đứt
Chống chịu mài mòn

Gốc polyurethane
Xám / Trắng / Màu đặc biệt
1,4 g/cm3

86%
9,19 Kgf/cm2

75,06 Kgf/cm2

65 Shore A
600 % (ở mức 20°C)
354 mg (TS EN ISO 5401-1)

chống tia cực tím
Sản phẩm chống thấm gốc polyurethane đàn hồi, 

PUR 625



Độ thấm carbon dioxide
Độ thấm hơi nước

Hấp thụ nước mao dẫn
Chống va đập
Độ bám dính

Khả năng chịu nhiệt
Nhiệt độ thi công

Thời gian khô
Thi công lớp tiếp theo

Độ bền cơ học 
HS Code

29,59 m (TS EN 1062-6)
2,810 m (TS EN ISO 7783:2011)
0,004 kg/m2.h0,5 (TS EN 1062-3)
≥10 Nm (Class II) (TS EN ISO 6272-1)
2,1 N/mm2 (TS EN 1542)
-35°C đến +110°C
+5°C đến +35°C

12 giờ
5 ngày
3208.90.91.00.23

Quy trình thi công
Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt thi công phải khô, sạch và không dính các loại dầu thừa. 
Trong quá trình thi công, độ ẩm bề mặt phải dưới 4%.

Thi công gia cố bằng lưới kĩ thuật giữa 2 lớp

Quá trình bảo dưỡng cuối cùng mất 5 ngày.
theo. Trong quá trình áp dụng, đeo găng tay là hoàn toàn nên làm. 
giữa 2 lớp. Khuyến cáo nên đợi 12 giờ trước khi thi công lớp tiếp 
công lăn, cọ hoặc máy phun ít nhất 2 lớp. Nên sử dụng lưới kỹ thuật 
Vật liệu đã sẵn sàng để sử dụng. Sau khi trộn đều vật liệu, nên thi
Phương pháp thi công



Thi công bằng lăn lu hoặc máy phun

Bề mặt hoàn thiện

Lớp vữa tạo dốc
Lớp phủ 1
Lớp lưới kỹ thuật

Lớp phủ 2



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
• Vật liệu dễ cháy.
• 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, di chuyển 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.
• 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. 

Định mức
0,75-1,0 kg/m2 cho mỗi lớp thi công. Nên thi công ít nhất là 2 lớp.

Đóng gói
Thùng kim loại 25 kg 

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