
TOA High Gloss Varnish T-8000 for Interior

Mô tả TOA Varnish T-8000 dùng cho bề mặt trong nhà với đặc tính độ bóng cao.
Sản phẩm được sử dụng trọng rãi cho bề mặt gỗ nhằm nâng cao vẻ đẹp tự 
nhiên của gỗ như cửa chính, khung gỗ, cửa sổ, . . .

Mục đích sử dụng

Đặc tính sản phẩm

Loại sơn dầu alkyd

Thành phần

Nhựa alkyd, nhự từ dầu mỏ xấp xỉ 70%

Phụ gia xấp xỉ 15%

Dung môi xấp xỉ 15%

Bề mặt bóng, trong suốt

Tỷ trọng 0.90-0.96

Hàm rắn theo (%) > 48

Độ phủ lý thuyết 70-75 g/m2/ 1 lớp

Thời gian khô Khô bề mặt 1 giờ

Khô cứng 3 giờ

Thời gian sơn lớp 2 6-8 giờ

Độ bóng (góc 60o) > 82

Độ bền uốn <1 mm

Đặc tính màng sơn -

Hướng dẫn thi công

Dụng cụ Cọ, súng phun

Pha loãng TOA Thinner R-21 hay dung môi cho sơn alkyd

Tỷ lệ pha loãng Lớp 1 2:1 theo thể tích

Lớp 2 và lớp 3 4:1 theo thể tích

Hệ thống sơn yêu cầu

Hướng dẫn thi công

Chuẩn bị bề mặt Vệ sinh bề mặt khỏi vết dầu, mỡ, bụi bẩn, mạt cưa, tạp chất khác . . . 

Sau đó, tiến hành gia công 3 lớp TOA High Gloss Varnish T-8000.

Cảnh báo Để xa tầm tay trẻ em, tránh tiếp xúc với mắt. Không bảo quản sản phẩm ở nơi

có nhiệt độ cao, gần nguồn lửa. Nên sử dụng hết sau khi mở bao bì.

Thông tin thêm Những thông tin được đưa ra bên trên dựa trên những hiểu mới mới nhất của chúng tôi  tại phòng

nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên khi sản phẩm được sử dụng ngoài những điều kiện

kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không thể bảo đảm chất lượng của sản phẩm như công bố.

Chúng tôi có thể thay đổi những thông tin đưa ra trên đây nhưng không thông báo trước.

Dầu bóng


