
 

 

   
RAINBOTHANE 751 

Soá hieäu                        30751 

Loaïi                           Sơn phủ polyurethane acrylic hai thành phần. 

Ñaëc ñieåm                      1. Không hạn chế quét chồng lớp . 

                              2. Bền thời tiết tuyệt vời. 

                              3. Thấp hơn -5℃ vẫn có thể khô.   

                              4. Độ giữ màu và độ bóng tuyệt vời. 

                              5. Không biến vàng, không bị phấn hóa. 

                              6. Có thể được phủ ngay cả sau khi tiếp xúc lâu dài với khí quyển. 

Ñộ bóng                       bóng   

Maøu saéc                       Maøu trắng hoặc màu khác.  

Nồng độ chất hữu cơ bay hơi      Tối đa 363 g / L 

Troïng löôïng                    1.3 kg/L trở lên 

Độ nhớt                       70 KU trở lên (hỗn hợp) 

Điểm cháy                     23 ℃ trở lên 

Thôøi gian khoâ                  Sôø thaáy khoâ: 1 giôø          Khoâ cöùng: 8 giôø (25°C)           

Ñoä daøy maøng sôn toái öu          Öôùt: 77～92μ（Micron）  Khoâ cöùng: 50～60μ（Micron） 

Ñoä phuû lyù thuyeát                49 ㎡/Gal     13㎡/L@ 50μm 

Thôøi gian phuû lôùp môùi          Sơn cho Epoxy 2 thành phần 

 

 

 

 

Tỉ lệ hỗn hợp                 Chất chính: chaát ñoâng cöùng＝17：3 (theo thể tích) 

Thể tích chất rắn               65±2﹪ 

Thôøi gian ôû thuøng pha          2 giôø (25°C) 

Chaát pha loaõng               No.736    

Tyû leä pha loaõng               Nhiệt độ trộn của chất chính và chất đông cứng phải trên 15 ° C, nếu  

không phải thêm dung môi bổ sung để có được độ nhớt cần thiết cho  

thi công. Dung môi quá nhiều có thể gây chảy xệ, sau khi trộn có thể  

thêm vào chất pha loãng 0 - 5% (cọ, con lăn) 0 - 10% (phun chân không ) 

Hệ thống thi công              Tham khảo các hệ thống thi công 

    Thôøi haïn baûo quaûn             Toái thieåu 1 naêm theo ñieàu kieän baûo quaûn thoâng thöôøng  

Phöông phaùp söû duïng           Dùng máy phun, coï quét hoặc con lăn  

Löu yù:                     1.Troän thaønh phaàn chính vaø chaát ñoâng cöùng theo tyû leä troän vaø khuaáy ñeàu 

2. Caùc vếât dô baån, aåm öôùt vaø choã bò troùc sôn treân beà maët phaûi ñöôïc laøm  

saïch 

                          3. Phun cát làm sạch bề mặt đến ISO-Sa21⁄2, độ nhám đạt 30µ trở lên hoặc 

phun nước áp lực cao để xử lý đến VIS WJ 2/3 

                          4. Bề mặt trước khi sơn lót cần xử lý phun cát đến ISO SS hoặc St3    

5. Traùnh sôn vaøo ngaøy möa hoaëc ñoä aåm treân 85% RH, hoặc nhiệt độ nền 

Nhiệt độ mặt thép             -5℃      0℃ 10 ℃ 20 ℃ 30 ℃ 40 ℃ 

Thời gian phủ nhỏ nhất        24 giờ   16 giờ    8 giờ 6 giờ  5 giờ 3 giờ 

Thời gian phủ lớn nhất         Không giới hạn   



 

 

thấp hơn 3 ° C so với điểm sương. 

6. Khi sơn trong không gian kín, phải chú ý sự thông gió. 

 


