
 

 

  

 

 

CHỐNG HÀ_Tàu Gỗ                                                                   Số/ Lần soát xét: 201/00 

 

Mô tả sản phẩm 

CHỐNG HÀ _Tàu Gỗ là sản phẩm sơn dung môi một thành phần có khả năng chống hà 

tốt dựa trên cơ chế thủy phân trong môi trường nước. Đặc tính mài mòn ổn định của 

màng sơn giúp ngăn cản Hà bám trên bề mặt vỏ tàu, tiết kiệm nhiên liệu và tốc độ được 

duy trì. 

Mục đích sử dụng 

Đề nghị áp dụng cho phần đáy, dưới mớn nước và phần mớn nước thay đổi khi bảo trì 

sửa chửa hay đóng mới tàu. Sản phẩm được thiết kế nhằm tăng tuổi thọ của vỏ tàu, tiết 

kiệm nhiên liệu mà không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. 

Tiêu chuẩn công nhận 

Phù hợp công ước quốc tế AFS 2001. 

“Chứng Nhận Công Nhận Qui Trình Chế Tạo” do Cục Đăng Kiểm Việt Nam cấp. 

Tên sản phẩm 

CHỐNG HÀ_Tàu Gỗ. 

Mã số 

DCH(2201-2204-2207) 

Màu sắc 

Đỏ nâu hoặc đỏ sẫm. 

Hướng dẫn thi công 

Chuẩn bị bề mặt 

Phải loại bỏ các chất bẩn bám trên bề mặt gỗ nhằm tăng cường khả năng bám dính của 

lớp sơn phủ. Nếu là tàu cũ, phải loại bỏ các lớp sơn cũ đã bị lão hóa bằng nước áp lực cao 

và các dụng cụ tẩy sơn thích hợp trước khi sử dụng giấy nhám để xả bề mặt sạch. 

Để khô bề mặt hoàn toàn tối thiểu sau 24 giờ, độ ẩm bề mặt không lớn hơn 12 %, sử dụng 

các lớp mastic chống thấm thích hợp để trám những chổ bị khuyết tật rò rỉ trên vỏ tàu. 

 Sơn các loại sơn phủ thích hợp như alkyd, Acrylic...trên toàn bộ bề mặt vỏ tàu theo như 
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hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho lớp sơn phủ. 

Phương pháp thi công 

Có thể sử dụng súng phun, cọ hoặc con lăn sơn thích hợp. 

Pha loãng: pha bằng dung môi pha sơn DXS0010 từ 5-10% theo thể tích. Trộn đều từ 10 

đến 15 phút để hỗn hợp đồng nhất. 

Dung môi vệ sinh: có thể dùng Xylene hoặc các dung môi phù hợp. 

Chiều dày màng sơn mỗi lớp 

Chiều dày đề nghị cho mỗi lớp 

Chiều dày màng khô   30 - 40 micron 

Chiều dày màng ướt 100 - 150 micron 

Định mức phủ lý thuyết     6 - 8 m2/lít 

Thời gian khô và đóng cứng 

Nhiệt độ bề mặt 200c 300c 400c 500c 

Khô bề mặt, phút 60 50 30 15 

Khô để sơn lớp kế tiếp, giờ   8   4   2   1 

Khô có thể ngâm nước 36 24 16   8 

Thời gian hạ thủy Tối đa 7 ngày. 

Ghi chú: Khô bề mặt là khô khi nhấn tay nhẹ trên bề mặt không để lại dấu vân tay. 

Thông số kỹ thuật 

Khả năng bám dính, điểm:  1 

Độ bóng,%:  > 80 

Hàm lượng không bay hơi,%:  50 – 70 

Hệ thống sơn đề nghị 

Xử lý bề mặt: các loại mastic phù hợp. 

Lớp trung gian: sơn dầu ALKYD 01-02 lớp. 

Lớp chống Hà: sơn CHỐNG HÀ_Tàu Gỗ 02 lớp. 

An toàn 

Phải trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động khi sử dụng sản phẩm này: găng tay,  
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kính, khẩu trang hoặc mặt nạ phù hợp. 

Phải vệ sinh các dụng cụ ngay khi sử dụng và thải bỏ ra môi trường theo qui định của địa  

phương hoặc luật môi trường tại nơi thi công sơn. 

Bảo quản 

Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và để xa tầm với trẻ em. 

Hạn sử dụng 

24 tháng kể từ ngày sản xuất – Khuấy đều trước khi dùng. 

Chú ý 

Những thông tin được cung cấp ở trên dựa trên kiến thức về hóa học của các nhà cung 

cấp nguyên liệu hàng đầu trên thế giới cũng như đạt được độ tin tưởng cao nhất về bảo 

quản, kinh nghiệm sử dụng sản phẩm tại công ty chúng tôi. Người sử dụng có thể kiểm 

chứng các thông tin trên trước khi ứng dụng sản phẩm. 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ đính kèm. 
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