
TLKT - DURASTEEL FIVE EPOXY                                                                              Trang 1/ 2 

 

Pioneer Adhesives Inc. 

                   PIONEER
®
 Durasteel  

Five Minute Epoxy 

Keo dán kim loại khô nhanh   
 

Tài liệu kỹ thuật 
 

 

MOÂ TAÛ 

PIONEER Durasteel Five Minute Epoxy laø moät hôïp chaát 

keo epoxy khoâ nhanh trong voøng 5 phuùt. Khi hai thaønh phaàn 

A&B ñöôïc troän laãn vôùi nhau, chuùng seõ taïo thaønh hôïp chaát 

keo coù theå haøn dính, traùm treùt, laáp ñaày vaø söûa chöõa haàu heát 

caùc vaät lieäu baèng kim loaïi. Hôïp chaát keo (A+B) khi khoâ cöùng 

seõ taïo thaønh khoái kim loaïi cöùng nhö theùp maø ngöôøi söû duïng 

coù theå maøi duõa, khoan hoaëc gia coâng cô khí. Hôïp chaát naøy 

taïo neân moät lôùp keát dính raát beàn chaéc, khoâng thaám nöôùc vaø 

choáng aên moøn hoùa hoïc. 

 

ĐÓNG GÓI 

PIONEER Durasteel Five Minute Epoxy được đóng gói dạng 

vỉ có khối lượng tịnh 20ml. 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

Trạng thái ban đầu - chưa pha trộn 

Dạng thể   Epoxy 

Màu sắc   Thành phần A - Đen 

    Thành phần B - trắng ngà 

Độ đậm đặc  Chất bột nhảo 

Tỷ lệ thành phần chất rắn 100% 

Trạng thái đã khô  - sau khi pha trộn 

Cường độ bền kéo  28.0 MPa 

Cường độ bền nén  62.0 MPa 

Cường độ bền uốn  50.8 MPa 

Độ cứng (Shore D) 95 

Độ co rút   Không 

*** Các thông số kỹ thuật trên đây chỉ là thông tin tham khảo và không nên xem là tiêu chuẩn pháp 

định   

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU 

- Haøn dính vaø söûa chöõa caùc chi tieát kim loaïi cuûa xe hôi, thieát bò, duïng cuï, maùy moùc, ñoäng cô, vaø 

caùc chi tieát kim loaïi khaùc. 

- Traùm kín nhöõng choã roø ræ cuûa oáng nöôùc, boä phaän giaûi nhieät, ñöôøng daãn nöôùc, daàu vaø gaz, boàn 

chöùa. 

- Traùm kín nhöõng veát loõm vaø khe hôû treân caùc beà maët kim loaïi. 

- Coù theå söû duïng Durasteel Five Minute Epoxy ñeå daùn goã, kính, goám, gaïch,… 
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HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG 

1. Laøm saïch caùc beà maët caàn daùn. 

2. Bôm ra 2 phaàn baèng nhau cuûa oáng A vaø oáng B 

3. Troän ñeàu vaø kyõ 2 thaønh phaàn laïi vôùi nhau 

4. Pheát keo leân caùc beà maët caàn daùn vaø eùp chuùng laïi vôùi nhau. 

Ñeå taêng ñoä baùm dính vaø beàn chaéc, neân chaø nhaùm caùc beà maët tröôùc khi daùn. Hoãn hôïp keo ñaõ ñöôïc 

troän laãn chæ neân söû duïng trong voøng töø 3 ñeán 5 phuùt. 

Làm sạch 

Duøng acetone hoaëc caùc loaïi dung moâi ñeå taåy saïch phaàn keo A dính vaøo da. Ñeå taåy saïch phaàn keo B 

hoaëc hoãn hôïp ñaõ troän laãn thì caàn röûa saïch vôùi nöôùc vaø xaø phoøng. 

Ghi chú 

- Hoãn hôïp keo (A+B) seõ ñoâng keát trong voøng 5 phuùt vaø seõ ñaït ñoä chòu löïc hoaøn toaøn sau 24 giôø. 

- Durasteel Epoxy coù khaû naêng chòu nhieät ñeán 300C. 

 

AN TOAØN VAØ PHOØNG NGÖØA BAÛO VEÄ SÖÙC KHOÛE 

Söû duïng vaø toàn tröõ nôi thoaùng maùt, traùnh tia löûa hay löûa ngoïn. Coá tình hít hôi keo seõ coù haïi cho söùc 

khoûe. Neáu lôõ nuoát phaûi keo, ñöøng tìm caùch noân ra vaø goïi baùc só ngay. Neáu keo dính vaøo maét, röûa 

baèng nöôùc saïch trong 15 phuùt. Neáu keo dính vaøo da, röûa saïch vôùi nöôùc vaø xaø phoøng.  

ĐỂ SẢN PHẨM XA TẦM TAY TRẺ EM 

 

TỒN TRỮ VÀ BẢO QUẢN 

Tồn trữ ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. 

 

 

 

Yêu cầu thông tin đầy đủ về sản phẩm, xin liên hệ: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NAM ĐÔ 

14 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: (84.28) 38 622 968 – Fax: (84.28) 38 622 969 

E-mail: info@tndcompany.com 

www.tannamdo.com 

THOÂNG TIN CAÀN CHUÙ YÙ 

Nhöõng thoâng tin treân ñaây laø chính xaùc vaø ñaùng tin caäy, tuy nhieân ngöôøi söû duïng phaûi chòu traùch nhieäm veà söï 

löïa choïn caùch thöùc tieán haønh thích hôïp. Khoâng coù söï baûo haønh lieân quan ñeán töøng tröôøng hôïp söû duïng cuï theå 

vì nhaø cung caáp khoâng theå bieát ñöôïc taát caû caùc ñieàu kieän söû duïng vaø caùch söû duïng saûn phaåm nhö theá naøo. 

Ngöôøi söû duïng phaûi kieåm tra caån thaän möùc ñoä phuø hôïp cuûa saûn phaåm vaø töø ñoù quyeát ñònh caùch söû duïng thích 

hôïp. 

Neáu söû duïng saûn phaåm naøy maø caàn ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa caùc caáp chính quyeàn thì ngöôøi söû duïng töï chòu 

traùch nhieäm xin caùc giaáy pheùp lieân quan. 

Nhaø cung caáp chæ baûo ñaûm raèng saûn phaåm naøy ñaùp öùng ñöôïc caùc tieâu chuaån kyõ thuaät neâu treân, khoâng coù söï 

baûo haønh cho baát kyø tröôøng hôïp naøo khaùc. Trong tröôøng hôïp saûn phaåm khoâng ñaùp öùng ñöôïc caùc tieâu chuaån 

kyõ thuaät neâu treân, thì  nhaø cung caáp chæ coù traùch nhieäm hoaøn laïi soá tieàn mua saûn phaåm hoaëc thay theá baèng 

moät saûn phaåm khaùc maø khoâng boài thöôøng theâm vaø khoâng chòu traùch nhieäm veà baát kyø moät söï thieät haïi naøo 

khaùc. 
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