
XH-HEAT PREVENT H001

SẢN PHẨM

THỂ LOẠI

MÔ TẢ

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

THÀNH PHẦN

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ

* Độ che phủ

* Độ dày màng sơn ướt

* Điểm cháy Không

* Độ dầy màng sơn

BỀ MẶT HOÀN THIỆN

* Màu sắc

* Đóng thùng 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
THIẾT BỊ

* Phun thông thường

* Phun chân không

Nhựa Arcylic chất  lượng cao, các phụ gia chức năng đặc biệt (chống nóng, khúc xạ nhiệt, 
chống ăn mòn, ức chế rỉ….)

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt mới, chưa sơn: 

Đảm bảo bề mặt khô, loại hỏ tạp chất bám dính trên bề mặt bằng các dụng cụ chuyên dụng 
… cọ vệ sinh, máy thổi…

Bề mặt sơn lại: 

TÍNH NĂNG

* Là sản phẩm chuyên dụng chống nóng mái tôn cho các nhà xưởng, nhà dân dụng..

* Không cháy, không độc hại, không chứa thủy ngân, an toàn với người thi công và sử dụng. 
Không ảnh hưởng độc hại đến môi trường

* Chống rêu mốc, không gây rỉ và mục tôn, tăng độ bền cho mái, giảm âm thanh trên mái tôn 
khi trời mưa to

* Có tác dụng giảm nhiệt độ bề mặt vật liệu

* Chống nóng theo quy luật phản xạ ánh sáng vá cách nhiệt. Độ bền tuyệt hảo

 Sơn phủ XH-HEAT PREVENT H001

Sơn Acrylic giảm nhiệt gốc nước

XH-HEAT PREVENT H001 là loại sơn cao cấp với khả năng giảm nhiệt tối ưu từ 5-20°C 
tùy theo nhiệt độ trên mái tôn và chức năng làm sạch Nano. Được thiết kế đặc biệt tối ưu cho 
khí hậu nhiệt đới, chống nóng và chịu mài mòn cao, chống chọi với nhiều điều kiện thời tiết 
khắc nghiệt.

Dùng cho các bề mặt mái tôn hay vật liệu bê tông, gạch, vữa, trát xi măng và xi măng a-mi-
ăng sươn mái hoặc sơn lại
Bảo vệ 3 - 5 năm đối với công trình

* Tạo thành thể thống nhất bám chặt lên bề mặt vật liệu

* Tiết kiệm chi phí, tăng tuổi thọ cho các thiết bị máy móc vật liệu lưu kho

Sáng, cứng 
Trắng đục, xám nhạt

5 và 20 kg

8-10 m2/lít @ 35-40 microns

40 microns / lớp

Kiểm tra dấu hiệu của gỉ sét trên bề mặt, nếu có thì phải xử lý loại bỏ hoàn toàn bằng các 
dụng cụ và được tẩy rửa bề mặt bằng dung môi phù hợp

80-85 mirons/lớp

Cài đặt áp suất phun tối thiểu là 2.8 kg/cm2, áp suất chất lỏng 0.4kg/cm3 với kích thước 
phun 0.43 mm

Cài đặt áp suất tối thiểu là 155kg/cm3, kích thước đầu phun 0.38-0.43mm với góc phun 65 
độ



THI CÔNG

* Thời gian khô

* Pha loãng

* Vệ sinh

TỶ LỆ PHA LOÃNG

* Chổi hoặc con lăn

* Phun thông thường

* Phun chân không

Sơn lót XH-
PRIMERSEAL 
P001

Sơn lớp kế 
tiếp sau 2 -4 

giờ

Sơn giảm nhiệt tối ưu -  
XH-HEAT PREVENT 
H001

THÔNG TIN & AN TOÀN 
SẢN PHẨM

Chú ý: 
* Sơn lót Epoxy 2 thành phần cần được pha trộn theo đúng tỷ lệ của nhà cung cấp khuyến 
nghị
* Trước khi sử dụng cần khuấy đều sơn. Đặc biệt, không thi công khi nhiệt độ môi trường 
dưới 5°C, độ ẩm >85%, trời nóng gắt bởi sơn sẽ không phát huy hiệu quả
* Nên thi công vào buổi sáng hoặc chiều, khi nhiệt độ bề mặt không quá 35°C

* Độ phủ thực tế khác so với thông số tùy thuộc vào độ mịn và độ xốp của bề mặt được sơn, cách thức và điều kiện thi công, 
độ dầy của màng thi công và trình độ của nhân công thi công.

Sơn lớp kế 
tiếp sau 1-2 

giờ

* Những thông tin trên là những kiến thức thiết thực nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. 
Tuy nhiên trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau, vì vậy chúng tôi chỉ có thể đảm bảo 
chất lượng của sản phẩm trong điều kiện đã được thử nghiệm. Sản phẩm có thể có những thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng nhu 
cầu của khách hàng. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã được đưa ra mà không cần thông báo trước.

Mọi thông tin xin liên hệ bộ phận bán hàng

098 550 3232 - 096 669 5259

HỆ THỐNG SƠN 
KHUYẾN CÁO

Đối với bề mặt còn mới , chưa sơn và sơn lại:

* Đảm bảo đủ ánh sáng và thông khí trong thi công và quá trình khô
* Sản phẩm không chứa chì và thủy ngân 
* Khi thi công, khuyến cáo đeo kính bảo vệ mắt
* Khi bị dính sơn vào mắt, lập tức rửa với nước sạch và tới cơ sở y tế gần nhất
* Sử dụng xà phòng và nước để rửa vết sơn bám trên da
* Đây là sản phẩm không bắt cháy. Để tránh xa tầm tay với trẻ em
* Bảng dữ liệu an toàn hóa chất được cung cấp theo yêu cầu 

Thời gian khô bề mặt: 15 phút

Sơn lớp kế tiếp: 1-2 tiếng

Nước sạch

Nước sạch

Lớp đầu tiên Lớp thứ 2 và 3

Sẵn sàng sử dụng. Pha thêm 3% nước sạch nếu cần

Pha loãng lên đến 5% nước sạch

Sẵn sàng sử dụng 


