
 

 

 

 

 

 

PU 523 
Keo trám khe Polyurethane, Một thành phần, Hiệu quả cao  

 
 

 
 

MÔ TẢ ĐỊNH MỨC 

PU 523 là chất trám khe một thành phần gốc 

polyurethane (đóng rắn bằng hơi ẩm). Sản phẩm 
có khả năng cung cấp độ co giãn tới +/-25%. 

Đồng thời có các đặc tính dễ thi công, sử dụng 
bằng súng bơm keo trong một phạm vi nhiệt độ 

và độ ẩm rộng. 

Mỗi tuýp 600ml trám khe được 16 mét (6mm 

x 6mm) . 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 
ỨNG DỤNG 

• PU 523 dễ thi công với các thiết bị bơm keo 
tram khe thông thường. Lưu ý xốp chèn khe 
phải được lắp đặt đúng cách và có thể thi 
công lớp lót (Primer) để tăng độ bám dính. 

• Trám hoàn toàn mối nối với tỷ lệ chiều rộng 
- chiều sâu thích hợp. Sử dụng dụng cụ 

thích hợp để đảm bảo tiếp xúc tốt với bề 

mặt và hình thành đường keo có bề mặt 
võng vào trong. 

• Ưu tiên sử dụng dụng cụ khô. Nhưng nếu cần, 
có thể sử dụng hạn chế các chất làm ướt 
tương thích để làm trơn dao, để việc xử lý bề 
mặt dễ dàng hơn. 

• Để có lớp hoàn thiện sạch, đẹp có thể dùng 
băng dính dán hai bên mặt của khe trước khi 
trám. 

• Bên dưới màng chống thấm 
• Bê tông đúc tại chỗ  
• Tấm đúc sẵn 
• Gạch và các khối xây dựng 
• Áp dụng đại trà để trám khe xung quanh 

ĐẶC TÍNH & ƯU ĐIỂM 

• Không tạo bọt khí/phồng rộp khi đóng 
rắn trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm 
cao. 

• Bám dính tốt trên nhiều loại bề mặt. 

• Rất thuận tiện khi thi công bằng súng hoặc 

các dụng cụ bơm trám, chất lượng ổn định với 

phạm vi nhiệt độ lưu trữ rộng. 
• Kháng hóa chất tốt. 
• Có thể sơn phủ bằng sơn nước. Các loại sơn 

khác nên tham vấn với bộ phận hỗ trợ thuật. 
Tuy nhiên, sơn thường không đàn hồi như 
PU 523; do đó sơn có thể bị nứt và bong 
tróc do sự dịch chuyển của khe trám. 

GIỚI HẠN 

PU 523 không được khuyến khích dùng cho: 
• Sử dụng trong điều kiện ngâm nước 
• Tiếp xúc với vật liệu chứa bitum 

• Để cho đóng rắn hoàn toàn trước khi thi công 

 BẢO HÀNH 

ĐÓNG GÓI 
Sản phẩm của Tremco CPG APAC được sản xuất 
theo tiêu chuẩn cao về mặt chất lượng. Bất kỳ 
sản phẩm nào đã và đang được thi công (a) tuân 
thủ theo hướng dẫn thi công của Tremco CPG (b) 
nhưng bị lỗi sẽ được đền bù hoặc hoàn trả tiền. 
Tremco CPG APAC sẽ không chịu trách nhiệm 
pháp lý cho những thông tin được công bố ở tài 
liệu này mặc dù nó được công bố rộng rãi và xem 
như hoàn toàn chính xác. Tremco CPG APAC có 
quyền thay đổi các thông số kỹ thuật mà không 
cần báo trước, điều này tuân theo chính sách 
công ty trong việc không ngừng nâng cấp và cải 
tiến sản phẩm. 

600 ml/tuýp– 20 tuýp/thùng 

MÀU SẮC 

Màu trắng, màu xám 

HẠN SỬ DỤNG 

12 tháng kể từ ngày sản xuất, trong điều kiện 

chưa mở. 

 

www.tremcocpg-asiapacific.com 

http://www.tremcocpg-asiapacific.com/


ĐẶC TÍNH PHƯƠNG PHÁP TEST GIÁ TRỊ 

Khả năng chịu thời tiết 2000 hrs-QUV-B Đạt 

Độ cứng (Shore A) ASTM D2240 35-40 

Độ giãn đến đứt ASTM D412 >550% 

Cường độ kéo ASTM D412 1.5-2.0 MPa 

Khả năng khe co giãn ASTM C920 +/- 25% 

Thời gian khô mặt 25° C/ 50% RH 1 ½ hours 

Thời gian đóng rắn 25° C/ 50% RH 2-3 mm per day 

Nhiệt độ làm việc   -40° C to 80° C 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Liên hệ văn Phòng Tremco CPG tại địa phương, vui lòng truy cập 
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