Sơn bảo dưỡng Interstores
Mới, chuyên dụng, dễ thi công

Thi công trong quá trình
tàu hoạt động

Mô tả sản phẩm
Công ty International giới thiệu dòng sản phẩm sơn bảo dưỡng mới Interstores với đặc tính
dễ thi công. Dòng sản phẩm thân thiện này được thiết kế đặc biệt nhằm đáp ứng được các kỳ
vọng về chất lượng cũng như thích hợp thi công với chổi quét và cọ lăn.

Đặc tính
Interstores
Polyurethane Finish

Interstores
Alkyd Finish

Interstores Epoxy
Primer Finish

Mô tả

Sơn bóng
polyurethane hai
thành phần

Sơn phủ alkyd bóng

Sơn bóng
polyurethane hai
thành phần

Khu vực
sử dụng

Sử dụng cho sàn tàu,
boong ngoài và các
tầng trên boong tàu

Sử dụng cho sàn
tàu, boong ngoài và
các tầng trên boong
tàu

Thích hợp sử dụng cho
khu vực đông giao
thông và hầm chứa
hàng

Đặc điểm

Độ bền cao
Thời gian sơn lại:
trung hạn

Dễ dàng sơn lại trên
bề mặt sơn cũ

Ăn sơn trên bề mặt thép
nhiễm bẩn

Không để lại vết
chổi sơn

Nhanh khô

Thiết kế cho thi công với chổi và cọ lăn sơn

Tạo hình ảnh chuyên nghiệp

Thiết kế để dễ thi công

Dễ dàng sơn lại trên bề mặt sơn cũ

Thông tin về mỗi sản phẩm của chúng tôi được cung cấp trên Bảng thông số kỹ thuật, Bảng dữ liệu an toàn và bao bì sản phẩm.
Thông tin về Bảng thông số kỹ thuật và Bảng dữ liệu an toàn được cung cấp trên website của chúng tôi
Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, tất cả các sản phẩm và tư vấn kỹ thuật phải tuân thủ theo Điều kiện Bán hàng Tiêu chuẩn
của nhà cung cấp và các quy định trong bảng thông số kỹ thuật sản phẩm

Tham khảo thêm thông tin :
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Sơn bảo dưỡng Interstores
Mới, chuyên dụng, dễ thi công

Các điểm cung cấp

Có sẵn tại các cảng biển Quốc tế

Sản phẩm của Công ty chúng tôi có thể tìm thấy tại các cảng đầu mối quan trọng trong các
hệ thống thương mại toàn cầu. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng tất cả các sản
phẩm đa dạng trong dòng sản phẩm mới Interstores nhằm đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng tàu
trong thời gian ngắn nhất.

• Houston

• NY

• Algerciras

• Genoa

• Marseilles

• Rotterdam

• Busan
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• Cao Hùng
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• LA

• New Orleans

• Antwerp
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• Singapore
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• Hong Kong

• Miami

• Panama
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• Hamburg
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• Shanghai

• Rio de Janerio

• Cape Town

• Seattle

• Istanbul

Thông số

Interstores Polyurethane Finish

Interstores Alkyd Finish

Mã/Màu

Màu tương
đương

Mã/Màu

Màu tương
đương

Mã/Màu

Màu tương
đương

ISA210-Topcoat Trắng
ISA220-Topcoat Đỏ
ISA230-Topcoat Xanh lá
ISA240-Topcoat Xám nhạt
ISA250-Topcoat Xám
ISA260-Topcoat Đen
ISA246-Part B (Curing Agent)

B000
L274
L549
F684
K724
Y999
-

ISA510-Topcoat Trắng
ISA520-Topcoat Đỏ
ISA530-Topcoat Xanh lá
ISA540-Topcoat Xám nhạt
ISA550-Topcoat Xám
ISA560-Topcoat Đen

B000
L274
L549
F684
K724
Y999

ISA420-Finish Đỏ
ISA430-Finish Xanh lá
ISA450-Finish Xám
ISA426-Part B
(Chất bảo dưỡng)

L274
L549
K724
-

Màu sắc

Interstores Epoxy Primer Finish

Độ bóng

Bóng sáng

Bóng sáng

Bóng mờ

Thể tích chất rắn %

54% ±3% (ISO 3233:1998)

47% ±3% (ISO 3233:1998)

65% ±2% (ISO 3233:1998)

Thể tích chất rắn %

Khô 40 microns (Ướt 74 microns)

Khô 40 microns (Ướt 85 microns)

Khô 75 microns (Ướt 115 microns)

Độ phủ lý thuyết

13.5m²/litre at 40 microns DFT

11.75m²/litre at 40 microns DFT

8.67m²/litre at 75 microns DFT

Thi công

Chổi, cọ lăn

Chổi, cọ lăn

Chổi, cọ lăn

TKhô bề mặt (ở 25˚C)

90 phút

6 giờ

2 giờ

Khô cứng (ở 25˚C)

10 giờ

24 giờ

4 giờ

Dung môi pha loãng

Không cần. Chỉ sử dụng
International GTA713, GTA733 trong
trường hợp cần thiết

Không cần. Chỉ sử dụng
International GTA004 trong trường
hợp cần thiết

Không cần. Chỉ sử dụng
International GTA220 trong trường
hợp cần thiết

Dung môi pha loãng

Tối thiểu 12 tháng ở nhiệt độ 25°C.
Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa
nguồn nhiệt và nguồn phát sinh tia lửa điện

Tối thiểu 12 tháng ở nhiệt độ 25°C.
Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa
nguồn nhiệt và nguồn phát sinh tia lửa điện

Tối thiểu 12 tháng ở nhiệt độ 25°C.
Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn
nhiệt và nguồn phát sinh tia lửa điện .

Trừ khi có chấp thuận khác bằng văn bản, tất cả các sản phẩm và tư vấn kỹ thuật phải tuân thủ theo Điều kiện Bán hàng Tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
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