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SS-COAT 909 

SƠN MẠ KẼM 

ĐÓNG GÓI : • Bình xịt 420ml(360g)/can, 20cans/Box 

• Can 4ℓ/can 

• Can 18ℓ/can 

 
  

  

 

Tính năng sử dụng 

 Chất chống rỉ sét cực mạnh: NABAKEM SS-909 được tại nên từ bột kẽm, kết hợp với nhựa epoxy tạo 
nên lớp phủ bám vào bề mặt kim loại vật liệu được bảo vệ. 

 Sự gắn kết cao: Nhựa epoxy với độ bám dính cao với kim loại bảo vệ vật liệu lâu bền 

 Khả năng chịu nhiệt tốt: Khả năng chịu nhiệt và bảo vệ bề mặt kim loại dẻo dai tới hơn 1 năm 

Ứng dụng 

 Chống rỉ sét của vật liệu thép và các cấu trúc kim loại ( kết cấu kim thép, lan can sắt, xe ô tô, xe lửa, 
container, xe đông lạnh, máy nông nghiệp, máy vận chuyển, máy công trình dân dụng, bể chứa, đường 
ống)  

 Chống rỉ sét, bảo dưỡng thay thế mạ kẽm 

 Bảo vệ mối hàn sắt thép 

 Phủ lên, bảo vệ các bề mặt bị hư hỏng 

Cách sử dụng 

Tiền xử lý: Loại bỏ rỉ sét  bề mặt kim loại bằng cách sử dụng  sau khi sử dụng  phương  pháp phun cát, phun bi, 
hoặc hóa chất tẩy rỉ sét. Khi dầu, bụi và độ ẩm được tôn trọng, sự gắn kết của đại lý sơn giảm. Đảm bảo bề mặt 
không còn bụi và các loại dầu mỡ, điều đó làm giảm khả năng bám dính của lớp phủ 

 
1. Phương pháp Xịt (sản phẩm aerosol)  
a) Lắc sản phẩm  trong khoảng 1 phút trước khi phun  
b) Phun nó vào bề mặt được sử lý trước đó  
c) Khoảng cách 30 cm đến bề mặt sử lý  
d) Nên phun nhiều lớp mỏng, để có hiệu quả bảo vệ tốt nhất  
2. Phương pháp phun phủ (số lượng lớn)  
a) Phun nó vào bề mặt kim loại đã xử lý sơ bộ, sử dụng giồng như các loại sơn thông dụng  
3. Quét lên bề mặt (số lượng lớn)  
a) Trong trường hợp không có máy phun, sự dụng trổi quét sơn thông dụng  
b) Nên quét theo một chiều  
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Chú ý: 

 Khuấy đều trước khi sử dụng 
 

 Không sử dụng nó trong môi trường axit hoặc kiềm hoặc trong khu vực ẩm ướt 

 Không nên bảo quản trong trạng thái bình lộn ngược  
 

 Sản phẩm bình phun, có áp suất cao 
 

 Tuân thủ các cảnh báo sau đây.  
 

 Không phun về phía ngọn lửa.  
 

 Không sử dụng gần lò sưởi hoặc bếp.  
 

 Không được sử dụng trong phòng sử dụng lửa.  
 

 Nên lưu giữ, bảo quản nó ở vị trí nhiệt độ dưới 40 ℃.  
 

 Sử dụng trong phòng kín, phải có đường thông khí  
 

 Không nên vứt nó đi vào lửa.  
 

 Không nên lưu giữ, bảo quản ở nơi quá kín.  
 

 Không sử dụng khi nhiệt độ dưới 5℃.  
 


