Lớp quét lót keo trám khe LATASIL™ 9118
LATASIL™ 9118 Primer

1. TÊN SẢN PHẨM
®
Lớp quét lót LATICRETE Latasil™ 9118

1. PRODUCT NAME
®
LATICRETE Latasil™ 9118 Primer

2. NHÀ SẢN XUẤT
LATICRETE South East Asia Pte Ltd
No. 19 Sungei Kadut,
Street 6, Singapore 728864
Telephone
: +65 6515 3028
Fax
: +65 6515 3037
Internet
: www.laticrete.com.sg

2. MANUFACTURER
LATICRETE South East Asia Pte Ltd
No. 19 Sungei Kadut,
Street 6, Singapore 728864
Telephone
: +65 6515 3028
Fax
: +65 6515 3037
Internet
: www.laticrete.com.sg

3. MÔ TẢ SẢN PHẨM
Lớp quét lót LATICRETE Latasil 9118 là sản phẩm
một thành phần được thiết kế dùng tăng độ bám dính
của keo trám khe Latasil vào các bề mặt khác nhau.

3. PRODUCT DESCRIPTION
LATICRETE Latasil 9118 Primer is a one component
primer designed to increase adhesion of LATICRETE
Latasil to various substrates.

Công dụng
Tăng cường độ bám dính và độ bám dính đạt
được lâu dài.
Sử dụng cho các khu vực dưới nước hoặc ẩm
ướt như bể bơi, thác nước, phòng tắm, spas, và
phòng xông hơi.
Thích hợp công tác ốp lát đá.
Thích hợp với thời tiết khắc nghiệt.

Uses
Increases adhesion & bond strength for
dependable long lasting installations.
For all underwater and permanent wet area
applications such as pools, fountains, showers,
tubs, spas, saunas and steam rooms.
Ideal for stone applications.
Ideal for harsh environment.

Ưu điểm
Dễ dàng sử dụng
Thời gian khô nhanh
Độ bám dính vĩnh cửu, không bị nước tác động

Advantages
Ready to use
Fast dry time
Durable bond is unaffected by water

Bề mặt phù hợp
PVC
Đá
Gạch/ khối xây
Kim loại/ Thép
Gạch bóng kiếng

Suitable Substrates
PVC
Stone
Ceramic/masonry
Metals/steel
Porcelain

Đóng gói
Chai 240ml; 5 chai một thùng

Packaging
8 oz. (240 ml) bottle; 5 bottles per carton

Định mức vật tư
Mỗi chai có thể sử dụng để quét cho 106 mét dài hoặc
350 feet dài

Approximate Coverage
Each bottle will cover approximately 350 linear feet or
106 linear meters.

Hạn sử dụng
Trong vòng 6 tháng kể từ ngày sản xuất, với điều kiện
bao bì còn nguyên vẹn và được bảo quản ở nhiệt độ
o
thấp hơn 32 C. Phải đậy nắp chặt lại nếu sử dụng
không hết.

Shelf Life
When stored in original, unopened containers at or
below 90°F (32°C), shelf life is 6 months from date of
manufacture. Container should be kept tightly sealed
when not in use.
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Lưu ý
Vữa ốp lát, vữa cán tạo phẳng, vữa chà ron không
có chức năng thay thế cho các sản phẩm chống
thấm. Tại các khu vực cần chống thấm, sử dụng
các sản phẩm trong dòng màng chống thấm
LATICRETE để thi công
Dễ cháy – không vận chuyển bằng máy bay

Limitations
Adhesives/mastics, mortars and grouts for
ceramic tile, pavers, brick and stone are not
replacements for waterproofing membranes.
When a waterproofing membrane is required, use
a LATICRETE® Waterproofing Membrane.
Flammable—cannot be shipped air freight

Khuyến cáo
Tham khảo thêm tài liệu an toàn của sản phẩm
Không để tiếp xúc với mắt. Rửa sạch nước nếu
mắt tiếp xúc với sản phẩm và đi đến bệnh viện
gần nhất.
Tránh tiếp xúc lâu với da. Rửa sạch khu vực da
tiếp xúc trong thời gian sớm nhất.
Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, và ngọn lửa
Sử dụng hệ thống thông gió thích hợp, tránh hít
sản phẩm trong thời gian dài
Dễ cháy – lưu trữ nơi an toàn
Thí nghiệm trên một khu vực nhỏ trước nếu thi
công cho đá
Để xa tầm tay trẻ em

Cautions
Consult MSDS for more safety information.
Avoid direct contact with eyes. If contact with eyes
occurs, immediately flush with water and seek
medical attention.
Avoid prolonged exposure to skin. In case of skin
contact, wash affected area as soon as possible.
Keep away from heat, sparks and open flames.
Use with adequate ventilation, avoid prolonged
breathing of vapors.
Flammable - store in safe location.
Test a small area when applying to stone for
compatibility.
Keep out of reach of children.

4. HỆ THỐNG THI CÔNG
Chuẩn bị
Làm sạch hoàn toàn bụi bẩn, tạp chất, dầu mỡ và
các vụn vỡ khác khỏi bề mặt. Loại bỏ rỉ sét và
những lớp gỉ ở những bề mặt kim loại bằng cách
mài hoặc dùng bàn chải sắt. Bề mặ khối xây cũng
nên được làm sạch bằng chổi sắt và khí nén để
thổi sạch bụi bẩn
Làm sạch hoàn toàn và tẩy nhớt các bề mặt bằng
các sản phẩm hóa chất tẩy rửa công nghiệp như
naptha, cồn khoáng, xylene, toluene or MEK sử
dụng một giẻ lau sạch dầu mỡ.

4. INSTALLATION SYSTEM
Preparation
Thoroughly clean all surfaces of dust, dirt tar, oils,
and other debris. Remove rust and scale from
metal surfaces by abrasive cleaning or wire
brushing. Masonry surfaces should also be wire
brushed and blown with compressed air to remove
dust.
Thoroughly clean and degrease all surfaces with
an industrial solvent such as naptha, mineral
spirits, xylene, toluene or MEK on a clean oil-free
rag.

Thi công
Keo trám khe phải được thi công theo đúng chỉ
dẫn để đạt được kết quả tốt nhất
Tham khảo thêm các tài liệu chi tiết sau tại trang
web www.laticrete.com.sg để có biệt pháp thi
công keo trám khe cho từng ứng dụng
- Phòng tắm – Chống thấm – Tấm tường
gốc ximăng ES B415
- Phòng tắm - Chống thấm trên vữa cán
gốc ximăng ES B421
- Chống thấm tường phòng tắm/ bồn tắm
ES B412
- Màng chống thấm - Ống xuyên sàn điển
hình ES WP300
- Chi tiết ống thoát nước - ES WP302
- Màng chống thấm và màng chống thấm
thứ cấp – Chi tiết ống thoát nước ES
WP303
- Bể bơi – Hồ ES P601
- Bể bơi – Sàn bể bơi/ Rãnh thu nước nước
ES P601c
- Đối với các hạng mục ngập trong nước và
phòng xông hơi sử dụng thanh chèn khe
polyethylene. Sử dụng băng polyethelene
ở những vị trí khe cạn để. Thanh chèn

Application
Sealant must be installed in the manner indicated
for intended performance.
Consult the following LATICRETE details at
www.laticrete.com.sg
for
specific
sealant
installation applications:
- Shower Receptor–Waterproofing—
Cement Backer Unit Walls ES B415
- Shower Receptor–Waterproofing Above
Mortar Bed ES B421
- Bathtub/Shower Wall Waterproofing ES
B412
- Waterproofing Membrane—Typical Pipe
Penetration ES WP300
- Drain Detail - Exploded View ES WP302
- Waterproofing and Secondary
Waterproofing Membrane – Drain Detail
ES WP303
- Swimming Pool - Tank ES P601
- Swimming Pool - Pool Deck/Trench Drain
ES P601c
- For underwater applications and steam
rooms, polyethylene foam backer rod is
recommended. Use polyethylene tape on
joints too shallow to accommodate foam
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khe Polyethene như là một chất không
thấm nước.
Quét hoặc phun LATICRETE® Latasil 9118 trên
bề mặt đã được làm sạch và khô.
Chỉ thi công một lớp mỏng lên trên bề mặt –
không thi công lớp quá dày, sẽ bị nứt gãy.
Cẩn thận không làm bẩn bề mặt trang trí
Để cho lớp lót khô cho đến khi dung môi bay hết
và có thể chạm vào (khoảng từ 30 – 60 phút ở
nhiệt độ 21°C). Th ời gian khô phụ thuộc vào nhiệt
độ, độ ẩm môi trường và độ rỗng của bề mặt cần
quét
Thi công keo trám khe như hướng dẫn (Tham
khảo tài liệu 6200.1).

rod. Polyethylene backer rod is a – closed
cell which is water repellent.
Apply LATICRETE® Latasil 9118 Primer to clean,
dry surfaces by brushing, dipping, or spraying.
Apply a thin layer evenly to the substrate - do not
apply too thick as bond will break.
Take care not to contaminate the veneer surface.
Allow the primer to dry until all the solvent
evaporates and is dry to the touch (generally 30 60 minutes at 70°F/21°C). Drying time depends on
temperature, humidity conditions and the porosity
of the substrate.
Apply sealant as directed (see Data Sheet
6200.1).

6. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Thông tin mua hàng
Mọi thắc mắc về kỹ thuật và giá sản phẩm nhãn hiệu
LATICRETE và LATAPOXY xin liên hệ:
Điện thoại
: 08. 3910 0814
Email
: ttvo@laticrete.com.sg
Thông tin đại lí LATICRETE tại địa chỉ
www.laticrete.com.sg

6. AVAILABILITY AND COST
Availability
LATICRETE and LATAPOXY materials are available
worldwide. For Distributor information, call:
Tel
: 08. 3910 0814
Email
: ttvo@laticrete.com.sg
For on-line Distributor Information, visit LATICRETE at
www.laticrete.com.sg

7. BẢO TRÌ

7. MAINTENANCE
®

®

Sản phẩm chít mạch mang nhãn hiệu LATICRETE và
LATAPOXY cần được làm sạch thường xuyên bằng xà
phòng trung tính và nước. Các sản phẩm mang nhãn
®
hiệu LATICRETE và LATAPOXY không yêu cầu bảo
trì nhưng chất lượng và độ bền sẽ phụ thuộc vào việc
cung cấp sản phẩm bảo trì của nhà sản xuất khác.

LATICRETE and LATAPOXY grouts require routine
cleaning with a neutral pH soap and water. All other
®
LATICRETE and LATAPOXY materials require no
maintenance but installation performance and
durability may depend on properly maintaining
products supplied by other manufacturers.

8. DỊCH VỤ HỖ TRỢ/TƯ VẤN KỸ THUẬT
Hỗ trợ kỹ thuật

8. TECHNICAL SERVICES/ CONTACT
Technical Assistance

Mọi thắc mắc về thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ
LATICRETE South East Asia Pte Ltd
No. 19 Sungei Kadut, Street 6,
Singapore 728864
Điện thoại
: (08) 3910 0814
Di động
: (84) 979 793 804
Email
: ttvo@laticrete.com.sg

Information is available by calling:
LATICRETE South East Asia Pte Ltd
No. 19 Sungei Kadut, Street 6,
Singapore 728864
Telephone
: (08) 3910 0814
Handphone
: (84) 979 793 804
Email
: ttvo@laticrete.com.sg

Tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn sản phẩm
Vui lòng truy cập website www.laticrete.com.sg để
biết thêm chi tiết

Technical and safety literature
To acquire technical and safety literature, please visit
our website at www.laticrete.com.sg

Bản quyền thuộc về Laticrete South East Asia 2013 – Nghiêm cấm mọi hành vi trích dẫn không ghi rõ nguồn gốc
Tài liệu kĩ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để cập nhật phiên bản mới nhất, tham khảo trang web www.laticrete.com.sg

