
     

PROSEAL®88 
                                                        Weathershield   
                                        Chaát traùm Siliconized Acrylic Latex
 

Tài liệu kỹ thuật 
 
 
PROSEAL 88 Weathershield laø moät loaïi chaát 

traùm goác Acrylic Latex vaø silicone coù khaû 

naêng choáng naám moác, coù theå sôn phuû, 

ñöôïc söû duïng ñeå traùm kín nhöõng moái noái, 

khe hôû vaø veát nöùt. Khi ñaõ khoâ hoaøn toaøn, 

noù seõ taïo thaønh moät moái noái raát meàm deûo, 

beàn chaéc, khaùng nöôùc, vaø chòu ñöïng thôøi 

tieát. Noù baùm dính leân haàu heát nhöõng vaät 

lieäu xaây döïng thoâng thöôøng nhö: goã, xi 

maêng, plastic, kim loaïi, nhoâm, caùc loaïi 

gaïch, PVC, beâ toâng, kính vaø caùc loaïi khaùc. 

PROSEAL 88 Weathershield ñöôïc duøng cho 

nhöõng öùng duïng noäi vaø ngoaïi thaát. 

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT 
 Coù theå sôn phuû 

 Choáng naám moác 

 Ñoä ñaøn hoài tuyeät haûo: +/-20% 

 Choáng thaám / Chòu ñöïng thôøi tieát 

 Ngaên chaën söï ræ seùt 

 Keát dính goïn, khoâng chaûy xeä 

 Khoâng laøm oá baån beà maët vaät lieäu traùm 

 Söû duïng cho nhöõng öùng duïng noäi vaø 

ngoaïi thaát 

ÖÙNG DUÏNG TIEÂU BIEÅU 
 Traùm khe hôû chung quanh boàn taém vaø 

chaäu röûa cheùn. 

 Traùm khe hôû giöõa taám polycacbonate 

vaø khung, töôøng gaïch 

 Traùm khe hôû giöõa tuû beáp vaø töôøng 

gaïch 

 Traùm khe hôû tieáp giaùp giöõa cöûa soå vaø 

khung 

 Laøm chæ len chaân töôøng 

 Laøm chæ cho nhöõng taám oáp aluminum, 

taám oáp kim loaïi. 

 Traùm kín nhöõng ñöôøng nöùt 

 Traùm caùc khe hôû nôi goùc töôøng 
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ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT 

* Khoái löôïng rieâng   : 1,20 ± 0,03 g/cm3 

* Thôøi gian khoâ maët     : 30 – 60 phuùt (taïi 23oC,ñoä aåm 50%) 

* Thôøi gian khoâ hoaøn toaøn    : 24 giôø (ñoä daøy 3mm, 23oC,ñoä aåm 50%) 

* Ñoä pH      : 7,5 – 9,2 

* Khaû naêng giaõn daøi toái ña   : > 400% 

* Modulus heä soá giaõn daøi ñeán 100%  : > 0,2 Mpa 

* Ñoä beàn keùo     : > 0,55 Mpa 

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG 
PROSEAL 88 Weathershield chæ neân söû duïng 

cho nhöõng moái noái vöøa phaûi maø söï chuyeån 

dòch cuûa noù coù theå löôøng tröôùc. Vôùi nhöõng 

khe hôû coù ñoä saâu vöôït quaù 1-1/2” thì neân  

duøng moät chaát ñeäm tröôùc khi duøng 

PROSEAL 88 Weathershield  

1. Caét ñaàu oáng theo kích thöôùc phuø hôïp 

vaø gaén oáng PROSEAL 88 Weathershield 

vaøo suùng bôm keo. 

2. Bôm keo vaøo moái no 

3.
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ái caàn traùm. 

ng söû duïng saûn phaåm khi nhieät ñoä 

 Gaït boû nhöõng phaàn keo thöøa dính treân 

beà maët, duïng cuï 

 
SÔN PHUÛ 
Phaûi ñeå moái traùm khoâ ít nhaát 2 giôø tröôùc khi 

tieán haønh sôn phuû vôùi sôn latex hoaëc sôn 

daàu. Khi thôøi tieát laïnh hoaëc aåm öôùt thì phaûi 

keùo daøi thôøi gian chôø khoâ laâu hôn tröôùc khi 

sôn. 

 
GIÔÙI HAÏN 

- Kích thöôùc toái ña cuûa khe hôû traùm: beà 

ngang 25mm, saâu 12mm 

- Khoâng thích hôïp ñeå traùm caùc moái gheùp 

moäng hoaëc nhöõng moái noái choàng. 

 YÙ LÖU
- Khoâ

moâi tröôøng döôùi 40oF (5oC) 
 

- Khoâng söû duïng ôû nhöõng khu vöïc ngaäp 

nöôùc thöôøng xuyeân.  

- Traùnh ñeå moái traùm tieáp xuùc vôùi nöôùc 

cho ñeán khi chaát traùm khoâ hoaøn toaøn. 

 
LAØM SAÏCH 
Trong khi chaát traùm chöa kòp khoâ cöùng, 

duøng khaên öôùt ñeå loaïi boû phaàn chaát traùm 

dö thöøa dính treân beà maët hoaëc duïng cuï.  

 
AN TOAØN VAØ PHOØNG NGÖØA 
 Khoâng ñöôïc nuoát chaát traùm 

 Chaát traùm chöa khoâ coù theå laøm ngöùa 

maét vaø da khi tieáp xuùc. Neáu lôõ ñeå chaát 

traùm dính vaøo maét, röûa maét baèng nöôùc 

saïch trong voøng 15 phuùt 

ĐỂ SẢN PHẨM NGOÀI TẦM TAY TRẺ EM 
 
TOÀN TRÖÕ VAØ HAÏN SÖÛ DUÏNG 
Baûo quaûn saûn phaåm ôû nôi khoâ raùo, nhieät 

ñoä döôùi 27oC.  

Haïn söû duïng: 18 thaùng keå töø ngaøy saûn xuaát 

 
ÑOÙNG GOÙI VAØ MAØU SAÉC 
PROSEAL 88 Weathershield:  
Moät thuøng carton chöùa 12 oáng 

PROSEAL 88 Weathershield coù caùc maøu:  

traéng, ñen vaø xaùm.

 
 
 
 



Yeâu caàu thoâng tin ñaày ñuû veà saûn phaåm, xin lieân heä: 

Lưu ý dành cho người sử dụng 
Các thong tin và dữ liệu trên đây được cho là chính xác và đáng tin cậy. Tuy nhiên, người sử dụng chịu trách nhiệm 
quyết định khả năng sử dụng sản phẩm. Nhà sản xuất không  bảo hành cho việc sử dụng sản phẩm phù hợp cho bất kỳ 
cách dùng hay mục đích cụ thể nào vì không thể biết tất cả các điều kiện sử dụng hay cách dùng sản phẩm cụ thể . 
Người sử dụng nên tự thử nghiệm sản phẩm cho các mục đích cụ thể và tự mình đánh giá về khả năng hoặt động hiệu 
quả của sản phẩm. 
Ngoài ra, nếu việc ứng dụng sản phẩm, đặc tính kỹ thuật, hay cách thức sử dụng sản phẩm cần phải được chính quyền 
cho phép hay đồng ý, người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm xin phép việc này 
Nhà sản xuất chỉ bảo đảm sản phẩm của mình đạt các đặc tính kỹ thuật đã nêu trên. Nhà sản xuất không bảo đảm khả 
năng sản phẩm được bán hay phù hợp cho mục đích sử dụng nhất định, không bảo hành hay ngầm hiểu sẽ bảo hành. 
Trách nhiệm duy nhất của nhà sản xuất  giới hạn ở việc hoàn trả số tiền đã mua sản phẩm hay thay thế sản phẩm đã 
mua mà không bảo hành. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại ngẫu nhiên hay sinh ra từ việc sử 
dụng sản phẩm. 

 

COÂNG TY TNHH TM – DV TAÂN NAM ÑOÂ 
Vaên phoøng chính: 

14 Traàn Thieän Chaùnh, Quaän 10, TP. Hoà Chí Minh 
Tel:(84.8)38622 968 – Fax: (84.8)38622 969 – Email: info@tndcompany.com 

Vaên phoøng Chi nhaùnh Haø Noäi: 
Soá 3 B7 Ñaàm Traáu, Hai Baø Tröng, Haø Noäi 

Tel: (84.4) 39843 368 – Fax: (84.4) 39843369 –  Email: tndhanoi@tndcompany.com 
                                                                    Website: www.tannamdo.com 
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