
DOWSIL™ Glass Sealant.
Keo dán kính DOWSIL™ Glass Sealant là loại keo silicon 100% lưu hóa axit acetic có  
độ bám dính cao và đóng rắn nhanh. Sản phẩm được thiết kế cho độ dính vượt trội khi  
dán và trám kính.

Các trường hợp ứng dụng điển hình gồm:
• Dán kính và trám cửa sổ, cửa ra vào, mặt tiền cửa hàng, cửa mái.
• Thiết bị và phụ kiện nội thất.

Các tính năng chính
• Độ bám dính vượt trội với kính và nhiều vật liệu xây dựng không xốp khác.
• Đóng rắn nhanh, đóng rắn sâu trên 2 mm trong 24 giờ.
• Chống chịu thời tiết và tia UV.
• Dẻo bền mà không bị co rút, nứt, vỡ hoặc khô.

Có các màu sau: Nhôm bạc, Đen, Đồng, Trong, Xám, Trắng Có các màu sau: Trong mờ, Đen sáng, Đỏ, Nhôm bạc, Xám, Đen, Trắng, Đồng, Xanh lục Có các màu sau: Trong mờ, Trắng, Trắng ngà Có các màu sau: Nhôm bạc, Đen, Đồng, Trong, Xám, Xám nhạt, Trắng

DOWSIL™ Glass & Metal Sealant.
Keo dán kính và kim loại DOWSIL™ Glass & Metal là loại keo silicon 100% lưu hóa trung 
tính, hiệu quả cao để dán các vật liệu xây dựng phổ biến với độ bám dính cao và khả năng 
chống chịu thời tiết tốt.

Các trường hợp ứng dụng điển hình gồm:
• Dán và trám kính cửa sổ và cửa ra vào.
• Dán và trám tấm khung trong nhà ở và công trình công nghiệp.
• Trang trí cửa kính cửa hàng.

Các tính năng chính
• Lưu hóa trung tính, không ăn mòn kim loại.
• Tạo độ bám dính cao, dẻo và có khả năng chống chịu thời tiết.
• Nhiều màu để lựa chọn.
• Dẻo bền mà không bị co rút, nứt, vỡ hoặc khô.
• Khả năng bám dính tốt với các vật liệu xây dựng khác nhau.  

(như kính, nhôm, sứ và một số vật liệu phủ bề mặt).

DOWSIL™ Sanitary & Tile Silicone Sealant.
Keo trám gạch và bồn cầu/bồn rửa silicon DOWSIL™ Sanitary & Tile là keo trám silicon lưu 
hóa trung tính, có độ bám dính cao, được thiết kế để không cho nấm mốc phát triển trong 
môi trường có độ ẩm và nhiệt độ cao.

Các trường hợp ứng dụng điển hình gồm:
• Phòng tắm, bồn giặt, gạch sứ, sứ thủy tinh và các bề mặt sơn men.

Các tính năng chính
• Kháng nấm/mốc.
• Dễ sử dụng.
• Đóng rắn thành dạng cao su dẻo, bền.
• Có độ bám dính tuyệt vời mà không cần lớp lót với các chất nền phổ biến nhất.
• Ổn định và dẻo bền trong nhiệt độ từ -40°C đến +150°C.

DOWSIL™ GP Silicone Sealant.
Keo silicon DOWSIL™ GP là loại keo lưu hóa axit acetic đa dụng, tiết kiệm chi phí. Sản 
phẩm có tuổi thọ dài khi sử dụng để trám và dán kính cho nhiều mục đích khác nhau.

Các trường hợp ứng dụng điển hình gồm:
• Dùng trong trám và dán công nghiệp chung.
• Dán kính và chống thấm cho cửa sổ, cửa ra vào v.v.
• Thiết bị và phụ kiện nội thất.

Các tính năng chính
• Dạng keo dán đặc, không chảy.
• Dễ sử dụng/dễ dán hơn các vật liệu không làm từ silicon khác.
• Đóng rắn thành dạng cao su dẻo, bền.
• Khả năng chống chịu/khả năng chống chịu tuyệt vời với ozone,  

tia UV, độ ẩm và nhiệt độ khắc nghiệt.



Hạn chế
Nếu bạn cần loại keo trám có độ bám dính cao hơn dùng trong hệ vách 
nhôm kính lớn, vui lòng liên hệ với đại diện của Dow tại địa phương.  
Sản phẩm này không phù hợp với các mục đích sau:

• Dán kính trong hệ vách nhôm kính lớn.
• Dán kính kết cấu.
• Ngâm nước liên tục.
• Vật liệu chảy ra chất hóa dẻo hoặc dung môi hoặc giải phóng  

các sản phẩm có thể ức chế quá trình đóng rắn, ảnh hưởng  
tới độ bám dính hoặc làm mất màu keo.

• Những nơi không được thông khí.

Sản phẩm này không được kiểm tra hoặc được xem là phù hợp để sử dụng cho mục đích  
y tế hoặc dược phẩm.

Liên hệ với chúng tôi
Dow có phòng bán hàng, cơ sở sản xuất và phòng thí nghiệm  
khoa học và công nghệ trên toàn cầu. Tìm thông tin liên hệ cho  
các địa điểm tại dow.com/contactus.

Sáu bước để đảm bảo độ bền chắc

Chất keo 
đáng tin cậy.

DOWSIL™ Neutral Plus Silicone Sealant.
DOWSIL™ Netural Plus Silicone keo dán đa dụng, lưu hóa trung tính. Sản phẩm này  
có tuổi thọ dài khi sử dụng để trám và dán kính, chống thấm cho nhiều mục đích và  
ngành nghề khác nhau.

Các trường hợp ứng dụng điển hình gồm:
• Dán và trám cửa sổ và cửa kính trong công trình dân dụng.
• Nhồi và trám trang trí, trám khung và sàn nhà trong công trình dân dụng.

Các tính năng chính
• Lưu hóa trung tính và không ăn mòn.
• Giữ được độ dẻo ở nhiệt độ -40°C~150°C sau khi đóng rắn.
• Chống chịu thời tiết và tia UV.
• Độ bám dính tốt với nhiều vật liệu xây dựng khác nhau, như kính,  

nhôm a-nốt hóa, thép GMS, gốm sứ, v.v.

Có các màu sau: Trong mờ, Nhôm bạc, Vàng kim, Đen, Xám, Trắng, Đồng, Xanh lục Vui lòng tham khảo Bảng Dữ liệu Kỹ thuật của Sản phẩm, có thể tải xuống tại trang web dow.com để biết thêm thông tin kỹ thuật

1. Làm sạch và chuẩn bị sẵn bề mặt

2. Che những phần không cần dán

3. Chuẩn bị sẵn ống keo

4. Dán keo

5. Miết phẳng chỗ nối

6. Hoàn thiện

Bề mặt phải sạch, khô và không dính bụi bẩn, dầu mỡ và keo trám cũ.

Để có đường dán gọn gàng và bớt công việc dọn dẹp.

Cắt phần đầu ống keo, Cắt đầu vòi chéo góc 45 độ, Gắn đầu vòi vào ống keo, Lắp ống keo vào súng bắn keo

Lắp vật liệu đệm (ví dụ thanh xốp chèn khe), Phun keo để trám chỗ nối.

Dùng dao bay để miết phẳng chỗ nối ngay lập tức.

Gỡ bỏ băng che và lau phần keo thừa, Vậy là bạn đã dán xong!

PRODUCT SAFETY INFORMATION REQUIRED FOR SAFE USE IS NOT INCLUDED IN THIS DOCUMENT. 
BEFORE HANDLING, READ PRODUCT AND SAFETY DATA SHEETS AND CONTAINER LABELS FOR SAFE USE, 
PHYSICAL AND HEALTH HAZARD INFORMATION. THE SAFETY DATA SHEET IS AVAILABLE ON THE DOW 
WEBSITE AT WWW.DOW.COM, OR FROM YOUR DOW SALES APPLICATION ENGINEER, OR DISTRIBUTOR, 
OR BY CALLING DOW CUSTOMER SERVICE.

NOTICE: No freedom from infringement of any patent owned by Dow or others is to be inferred. Because use 
conditions and applicable laws may differ from one location to another and may change with time, Customer 
is responsible for determining whether products and the information in this document are appropriate for 
Customer’s use and for ensuring that Customer’s workplace and disposal practices are in compliance with 
applicable laws and other government enactments. The product shown in this literature may not be available for 
sale and/or available in all geographies where Dow is represented. The claims made may not have been approved 
for use in all countries. Dow assumes no obligation or liability for the information in this document. References to 
“Dow” or the “Company” mean the Dow legal entity selling the products to Customer unless otherwise expressly 
noted. NO WARRANTIES ARE GIVEN; ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED.
®™ Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow
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