
                                                      TỔNG KHO 

CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. 

Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Thông tin về keo bọt nở Maxseal 3F  

 Tên sản phẩm: Keo bọt nở Maxseal 3F  

 Mã sản phẩm: Maxseal 3F  

 Thương hiệu: Maxseal 

 Xuất xứ: China  

 Đóng gói: 750ml  

 Trọng lượng: 800g 

 Đơn vị tính: Chai 

 Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên, chưa 
mở) 

 Điều kiện lưu trữ: Để ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh khu vực ẩm ướt 
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Maxseal 3F – Keo bọt trương nở Poly Urethane 

Ưu điểm vượt trội khi dùng keo bọt trương nở Maxseal 3F  

Keo bọt trương nở Maxseal 3F có ưu điểm là sau khi thi công xong có khả năng ngăn 
được không khí và độ ẩm xuyên qua được bề mặt. Vì thế mà bạn có thể sử dụng 
chúng cho hầu hết các loại vật liệu xây dựng.  

 Maxseal 3F là keo bọt Poly Urethane có độ trương nở cao 

 Khả năng hàn gắn vết nứt, keo nở còn giảm tiếng ồn và giữ nhiệt cực tốt. 
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 Chịu được sự chấn động, giảm được tiếng ồn và giữ được nhiệt tốt và có khả 
năng kết dính cao. 

 Bám dính tốt trên các bề mặt như bê tông, sơn bề mặt, tường, gỗ nhựa,… 

 Khi tiếp xúc với hơi ẩm có trong không khí chúng sẽ đông cứng lại 

 Độ trương nở cao, nở nhanh tiết kiệm vật tư và thời gian thi công 

 Dễ dàng thi công sau khi đóng rắn vật liệu không ảnh hưởng đến sức khỏe  

 Đặc biệt, sau khi thi công sản phẩm có thể chịu nhiệt từ 30ºC đến 80ºC 

 Sản phẩm có giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế 

 Không độc hại, an toàn với con người khi sử dụng  
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Keo bọt 

Ứng dụng của keo bọt trương nở Maxseal 3F  

Ngày nay việc sử dụng keo bọt nở cho các việc sửa chữa nhỏ trong gia đình cũng như 
ứng dụng keo bọt nở cho các công trình lớn đã trở nên rất phổ biến. 

 Maxseal 3F có thể thi công lắp đặt cửa 

 Dùng trong lĩnh vực cách âm, cách nhiệt  

 Hoặc điền vào các lỗ hổng trong các công trình xây dựng  

 Lấp đầy các khe hở giữa tường và giữa khung cửa chống cháy các loại 

 Lắp ghép các tấm Panel kho lạnh 

 Điền đầy khe hở giữa tường và các đường ống xuyên qua tường 

 Dùng để bịt kín những khe hở, đảm bảo các vết nứt và khe hở được dán kín 
chống sự rung động và tiếng ồn bên ngoài. 

 Bịt kín vòng quanh cửa sổ, cửa đi, cửa trượt. 

 Trám kín khe hở, lỗ hổng quanh ống, lỗ hổng thông hơi, đường dẫn tiện ích 
và ống dẫn điện 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO 

CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. 

Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/10/maxseal-3f.jpg


                                                      TỔNG KHO 

CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. 

Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Maxseal 3F 

Cách sử dụng keo bọt trương nở Poly Urethane Maxseal 3F  

Dùng loại keo bọt nở Maxseal 3F này khá đơn giản. Quy trình được thực hiện như sau: 

 Bước 1: Làm sạch vị trí cần thi công, nếu cần thiết có thể tẩy tạp chất và làm 
khô bề mặt 

 Bước 2: Tiến hành làm nóng hay lạnh keo với nước trong khoảng 20 độ C. 
Nhớ lắc kỹ 25-30 lần 

 Bước 3: Tháo nắp và sử dụng súng bắn keo bọt nở Maxseal 3F  Gắn đúng 
vào vị trí củ súng, vị trí vận hành của chai keo là từ đáy lên 

 Bước 4: Trám các vết nứt, mối nối 70%. Chờ 30-40 tiến hành cắt bỏ phần dư 
thừa 
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Độ nở 

Chú ý khi thi công  

 Trước khi thi công vệ sinh sạch sẽ bề mặt, loại bỏ tạp chất bụi bẩn. Đồng thời 
tạo ẩm cho bề mặt  

 Khi bơm dốc ngược bình. Bơm từ dưới lên trên. Bơm khoảng 1/2 thể tích của 
khu vực cần bơm  

 Khi bơm tùy theo lưu lượng để điều chỉnh. Mở van theo chiều ngược kim 
đồng hồ, đóng van theo chiều thuận kim đồng hồ 

 Sau khi sử dụng, nên đóng van lại ngay  

 Đặc biệt, nên lắc đều sản phẩm trước khi sử dụng  
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Hình ảnh rõ nét 

An toàn  

 Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công  

 Tránh để dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều  

 Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định  

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em  
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Đóng gói theo thùng 
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