
  

P-702 Sơn chống thấm cách nhiệt gốc nước 
 

NHẬP KHẨU TỪ TAIWAN  

► Mô tả sản phẩm 

P-702 là sơn cách nhiệt nhựa Acrylic gốc nước một thành phần không độc tính, khử âm và kháng thời 
tiết. Nhờ sự phát xạ, hiệu quả cách nhiệt của nó thì tốt hơn những loại sơn thông thường. Nó có thể 
ngăn nhiệt mặt trời để cách nhiệt, giảm chi phí năng lượng, bảo vệ môi trường. Khả năng bám dính 
tuyệt vời vào bề mặt thép và gợn sóng. Không cần lớp lót nên tiết kiệm thời gian và lao động. 

► Ưu Điểm  

 Gốc nước, không chứa dung môi ô nhiễm 
và mùi.  

 Điểm cháy thấp 
 Giảm truyền dẫn nhiệt.  
 Chống nhiệt bức xạ, Có ích cho việc giảm 

nhiệt trong nhà 
 Không cháy 
 Không độc 
 Chống mưa, không bong tróc, không dễ 

bám bụi 
 Dễ thi công, dễ vệ sinh 

► Ứng Dụng 

 Chống gỉ và chống nóng cho sàn mái và 
tường ngoài công trình 

 Chống nóng cho bề mặt tấm a mi ăng, tấm 
nhựa và tấm kẽm 

► Màu 

 T r ắ n g  

► Độ Phủ 

 96~108m2/24kgs (2 lớp dày 
0.2~0.3mm) 

► Đóng gói 

 5 gallon(24KG) 

► Dụng cụ 

 Cọ, ru lô hoặc máy phun không chứa khí  
 

 

► Hiệu quả chống nóng 

Sản phẩm Không sơn  P702 Những nhãn hiệu khác tốt 
nhất ở Đài loan hiện nay  

Kết quả  
68℃ 42℃  50℃ 

Nguồn nhiệt  300W chiếu trong 2 phút .  
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► Hướng dẫn thi công 

 Dùng bàn chải kẽm chà sạch  
 Thi công 2 đến 3 lớp. Lớp cách nhau 30 phút.  

 

► Lưu ý 

 Lưu ý vấn đề thời tiết trong lúc thi công. Mưa trong khi mange chưa khô có thể ảnh hưởng đến độ 
bám dính  

 Quét nhiều lớp mỏng sẽ tốt hơn. Một lớp quá dày dẽ dàng bị nứt  
 

► Lưu kho 

 Tránh ánh sáng trực tiếp. Lưu trữ trong kho với nhiệt độ bình thường và thùng chưa mở được 12 
tháng 


