CYH - 202
Polyurethan nửa cứng một thành phần

Mô tả
Keo PU bán kị nước CYH 202được sử dụng để chặn rò rỉ và điền kín lỗ rỗng ngầm.
CYH 202 là một loại dung dịch polyme ninh kết khi phản ứng với nước.
CYH 202 không chỉ chặn nước rò rỉ, mà nó còn có thể ngăn chặn và làm chậm quá trình
phân hủy của các thanh cốt thép hoặc các tính năng khác của bê tông.
Kết quả này đạt được là do sự tràn ngập CYH 202 xuyên suốt độ sâu của khe nứt.
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Ưu điểm

Ứng dụng

Được chứng nhận có thể bơm tiêm dưới nước

Lĩnh vực ứng dụng bao gồm:
Tường chắn

Khả năng đàn hồi tốt,trơ sau khi ninh kết,

Phòng tắm

ổn định khối lượng, không co ngót

Tấm lát sàn

Bọt gia tăng khối lượng để điền kín các

Bể nước

lỗ hổng và khe rỗng

Ban công và sân thượng

Bám dính hoàn hảo với bề mặt ướt

Mái hiên

Có thể ứng dụng từ mặt sau

Máng xối RC và bồn hoa

Thẩm thấu sâu vào các khe nứt rất nhỏ

Bể bơi
Sàn treo

Không sinh nứt mới

Tầng hầm và móng

Thông số kỹ thuật và Vật lý
Hình thức

Dung dịch một thành phần

Màu sắc

Trong suốt

Hòa tan trong nước

Bán kị nước

Tỷ trọng g/ml

1,09

Độ nhớt, cps (KS F 4923)

150-250

Trương nở tối đa

17 lần
0

0

20 giây

Thời gian đông kết 20 C/68 F

0

0

50 giây

Giãn dài tại điểm gãy (%)

>30

Cường độ (trộn cát)

3N/mm2

Hình thức

Bọt PU trắng

Ăn mòn

Không ăn mòn

Kháng hóa chất

Kháng nhiều dung môi hữu cơ, axit nhẹ và kiềm

Thời hạn sử dụng

1 năm khi còn nguyên bao gói

Điều kiện bảo quản

Nơi khô mát

Đóng gói

Thùng 20kg

Thời gian cảm ứng 20 C/68 F

Lưu ý
Nhiệt độ mặt nền và môi trường tối thiểu ở 50C.
Vật liệu cần được bảo quản ở nơi khô mát.
Bảo quản tốt nhất là khi còn nguyên bao gói ở nhiệt độ 150C - 300C.
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