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510 NO NAIL MONTAGE ADHESIVE 

1 – MÔ TẢ

Akfix 510 là keo PU nhanh khô một thành phần. Akfix 510 là sự kết hợp giữa hai đặc tính cao 
cấp và nổi trội là nhanh khô và cường độ cao. Được dùng để dán Alu, nhôm, gỗ, vật liệu trang 
trí, sản xuất nội thất với yêu cầu kháng nước cao, chịu thời tiết, độ bám dính lớn và nhanh 
khô.

2 – ĐẶC TÍNH
 Nhanh khô
 Thời gian ép giữ ngắn.
 Độ bám dính cực cao trên hầu hết bề mặt.
 Độ sệt cao, không chảy sệ, phù hợp dán dọc và ngược trần.
 Độ hao hụt ít, kinh tế cao.
 Khả năng điền đầy tốt.
 Rất dễ sử dụng.
 Kháng nước và kháng ẩm tuyệt vời
 Không chứa dung môi, hầu như không mùi.
 Không co ngót.
 Dán được bề mặt bị ẩm vừa phải.

3 - ỨNG DỤNG

Akfix 510 thích hợp trong hầu hết các ứng dụng xây dựng và sửa chữa với yêu cầu cường độ bám dính 
cao, vĩnh viễn giữa các bề mặt thô nhám - thô nhám hoặc thô nhám - nhẵn bóng. Akfix 510 được sử 
dụng để liên kết với các vật liệu xây dựng khác nhau như gỗ, gỗ MDF, bê tông, nhôm, kim loại, tấm PVC, 
PS, PU, đá cẩm thạch, đá granit, gốm sứ v.v...

4 – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bề mặt cần dán phải sạch bụi, không dính dầu mỡ. Một ít ẩm trên bề mặt dán sẽ làm tăng cường độ 
bám dính. Nhiệt độ thi công là từ +50C đến +350C. Bôi một đường keo thẳng hoặc dạng uốn lượn, tùy độ 
rộng bề mặt cần thi công. Ép hai bề mặt cần dán và giữ trong vòng 10-15 phút. Keo khô hoàn toàn trong 
vòng 1 giờ, tùy điều kiện môi trường. Phần keo thừa có thể được làm sạch bằng giẻ lau chuyên dụng lúc 
chưa cứng. Phần keo thừa đã cứng thì làm sạch bằng biện pháp cơ học.  

5- ĐÓNG GÓI

Tên sản phẩm Thể tích Số chai/thùng
510 310 mL 24
510 50 mL 30 
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6- HẠN DÙNG VÀ BẢO QUẢN

 12 tháng trong trường hợp không khui nắp và lưu trữ trong nhiệt độ từ 5°C đến
+25°C.

7- THÔNG TIN AN TOÀN
Có chứa chất Diphenylmethane-4,4'-Diisocyanate. Có thể gây kích ứng lên da, mắt nếu tiếp xúc phải. 
Độc hại nếu nuốt phải. Cần đeo găng tay bảo vệ khi thi công. Tráng xa tầm tay trẻ em và hạn chế phơi 
nắng trực tiếp sản phẩm chưa sử dụng. 

8- HẠN CHẾ

Lưu trữ nhiệt độ trên 35 ⁰C có thể rút ngắn hạn sử dụng.
Không phù hợp để dán polyethylene, polypropylene, nylon, ABS, PTFE

Nên kiểm tra độ bám dính trên những bề mặt đặc biệt, chưa rõ tính chất.

9- THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Gốc sản phẩm : Polyurethane prepolymer 

Tỉ trọng : 1.30 ± 0.03 gr/ml 
Thời gian ráo mặt : 5 – 10 phút. (at 23°C and %50 R.H.)
Dạng sản phẩm : Sệt
Co ngót : Không
Thời gian ép, giữ : 15 – 20 phút.*
Nhiệt độ làm việc : -20oC đến +70 oC
Nhiệt độ thi công : +5 oC đến +35 oC
Lực cắt lớn nhất (gỗ - gỗ)
Sau 15 phút : > 35 kgf/cm2 
Sau 24 giờ : > 70 kgf/cm2 

*Thời gian ép giữ tùy thuộc điều kiện môi trường xung quanh (nhiệt độ, ẩm độ...) và đặc tính của bề mặt
cần dán.


