
 

 

   

SƠN CHỐNG HÀ DƯỚI ĐÁY THUYỀN 

Soá hieäu                         SP- 356 

Loaïi                           Sôn có nguồn gốc từ nhựa gốc dầu đặc biệt kết hợp với nguyên liệu 

chống ô nhiễm vô cơ tạo nên sơn chống hà dưới đáy thuyền. 

Söû duïng                        Dùng chống Hà (chống bám bẩn) cho đáy thuyền gỗ. 

Ñaëc ñieåm                      1. Hiệu quả chống hà (chống bám bẩn) rất tốt. 

                              2. Độ bám dính tuyệt vời. 

                              3. Giá cả phải chăng. 

                              4. Phù hợp cho thuyền có tốc độ dưới 15 hải lý. 

Ñoä boùng                       Bóng môø 

Maøu saéc                       Maøu nâu đỏ và xanh rêu.  

Ñieåm boác chaùy                 21°C (70°F trở lên)  

Troïng löôïng                    1.6 kg/L trở lên 

Ñoä nhôùt                       70-80 KU (25°C) 

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

Ñoä daøy maøng sôn toái öu          Öôùt:110µ (4.4 mil)         Khoâ cöùng: 50µ (1.8 mil) 

Ñoä phuû lyù thuyeát                34 m2/Gal                9m 2/l 

Thôøi gian phuû lôùp môùi           Toái thieåu: 4 giôø       

Hệ thống thi công               Lớp thứ 1: SP356-/50µ      Lớp thứ 2: SP356-/50µ 

Thể tích chất rắn                45% 

Thời gian xuống nước           Sau khi thi công: ít nhất 8 tiếng         nhiều nhất 72 tiếng 

Chaát pha loaõng                RP-71  

Tyû leä pha loaõng                5-10% (không bao gồm rửa dụng cụ 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. Tröôùc khi söû duïng phaûi khuấy ñeàu sôn, khi sôn quaù ñaëc, theâm chaát 

pha loãng theo soá löôïng trong phaïm vi quy ñònh 

                           2. Veát aåm, gæ seùt, daàu môõ, chaát dô, sôn cuõ vaø muoái aên moøn treân lôùp 

neàn phải ñöôïc laøm saïch hoàn toàn. 

                           3. Khi lôùp neàn bò aåm öôùt söông hoaëc ngaøy trôøi möa thì không nên tiến  

                           hành thi công. 

                           4. Cần lưu ý sau khi sơn lớp cuối cùng (SP-356), thời gian xuống nước 

không được vượt quá 72 giờ (sau khi thi công xong, trước 72 giờ phải cho 

thuyền xuống nước).  

Ghi chú                    Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dáng của đối tượng và điều  

                          kiện môi trường. Nói chung, mức độ che phủ lý thuyết của cọ, lăn là 1.4  

                          lần. Còn của phun là 1.7 lần so với thực tế. 


