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Hỗ trợ và tư vấn

weber.dry top

Tính năng sản phẩm
Khu vực ẩm ướt thấm nước
trong các tòa nhà cao tầng bao
gồm bể bơi
Chống áp lực nước lên đến lên
đến độ sâu 30m
Linh hoạt, chống nứt
Dễ dàng sử dụng
Chống chất tẩy và nước clo
Không độc

Sản phẩm chống thấm hai thành phần

SẢN PHẨM MỚISẢN PHẨM MỚI

Định mức sử dụng

Hệ thống nhà phân
phối

LỢI ÍCH CHÍNH

Có tính chất dẻo, chống các vết rạn nứt nhỏ
Chịu được áp lực nước ở độ sâu 30 m
Có thể sử dụng cho bề mặt nội thất và ngoại thất

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Gồm 2 phần: 
Phần A (dạng bột) giống như xi măng xám
Phần B (dạng lỏng) dung dịch có màu đục sữa

Tỷ trọng phần A 1.26 g/cm3
Tỷ trọng phần B 1.02
Độ phủ vết nứt > 0.75 mm
Cường độ bám dính vào bê tông > 1.0 N/mm2
Cường độ bám dính sau khi ngâm nước (EN 14891) > 0.5 N/mm2
Không có sự rò rỉ ở áp suất 03dxbar với độ dày 2mm trong 28 ngày

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Không sử dụng dày hơn 2 mm cho một lớp chống thấm
Không phù hợp sử dụng trên bề mặt bê tông có nhiều lỗ rỗng hay trên bề mặt gạch xây.
Không phù hợp sử dụng trên bề mặt nền yếu hoặc dễ gãy, nơi bề mặt đã bị rạn nứt

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Tất cả các loại bề mặt phải cứng và được làm sạch hoàn toàn những vết vữa xi măng, sơn, chất
phủ, dầu, mỡ và bụi bẩn
Sửa chữa lại những chỗ không chắc chắn trên mặt nền, trám đầy các lỗ rỗng và các mạch ngừng.
Đối với bề mặt mới láng nền nên để bề mặt này hoàn toàn khô với thời gian trung bình là 7 ngày
cho mỗi chiều dày 1 cm trước khi sử dụng vữa chống thấm
Làm ẩm hoàn toàn khu vực cần chống thấm. Chờ cho đến khi nước rút hết vào trong bề mặt
(nhưng không quá ẩm) trước khi sử dụng weber.dry top

CHUẨN BỊ CHẤT CHỐNG THẤM

Cho weber.dry top vào xô nước sạch theo tỷ lệ 1 phần nước với 3.5 phần weber.dry tex (theo khối

Các sự cố thường gặp
phải và giải pháp

HỆ THỐNG CHỐNG

THẤM NƯỚC CHO CẤU

KIỆN HỒ BƠI

CÔNG TÁC ỐP LÁT KHU

VỰC PHÒNG TẮM VÀ

NHÀ BẾP

LÁT GẠCH TRÊN SÂN

THƯỢNG HOẶC TRÊN

TƯỜNG NGOÀI

LÁT GẠCH KHU VỰC HỒ

BƠI, SPA VÀ PHÒNG TẮM

HƠI
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lượng) hay 1 phần nước với 2.25 phần weber.dry tex (theo thể tích).
Khuấy bằng máy khuấy với tốc độ chậm (500 vòng) hoặc trộn đều bằng bay cho đến khi đồng nhất
không có phần bị vón cục.
Sau khi trộn xong, để hỗn hợp từ 3-4 phút để các thành phần hóa học phát huy được hết tác dụng
của nó.
Hỗn hợp weber.dry top nên sử dụng hết trong vòng 60 phút và không để dưới trực tiếp ánh nắng
mặt trời.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Trường hợp có bất cứ đường tiếp giáp hoặc góc cạnh nào thì sử dụng weber BE14 để phủ lên
những vị trí đó, sau đó sử dụng vữa chống thấm weber.dry top để tráng lớp thứ nhất với định mức
2kg/m2, tráng đều và đàm bảo phủ kín chất chống thấm lên bề mặt bằng cách sử dụng cọ quét
Bề mặt chống thấm cần chia ra thành từng khu vực nhằm kiểm soát định mức tiêu thụ một cách
đồng đều
Giữ cho bề mặt trong thời gian từ 6-12 giờ để đạt được sự đóng rắn của giai đoạn đầu. Độ bền
cũng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết hay qui trình thi công
Không để bề mặt bị ẩm ướt trước khi tráng lớp thứ 2, lau sạch nước trên bề mặt nếu có
Tráng lớp thứ 2 vuông góc với lớp tráng thứ nhất, đảm bảo những khuyết điểm nhỏ nhất trên bề
mặt cũng được phủ kín, định mức tiêu thụ 1.5-2kg/m2. Tổng bể dày tối thiểu là 2mm
Chú ý: những bề mặt có độ dày chưa đạt yêu cầu thì phủ thêm lên lớp vữa bằng chổi quét và đảm
bảo bề mặt có độ nhám thích hợp và không có bọt khí.
Giữ cho bề mặt ít nhất 24 giờ trước khi dán gạch hoặc các ứng dụng khác
Chú ý: Cần phải thi công thêm lớp lót để tạo bề mặt phẵng mịn trước khi sơn phủ. Không cần lớp
bảo vệ nào khi sử dụng weber.dry top cho bồn chứa nước
Trường hợp chống thấm cho hồ bơi, chờ 4-7 ngày trước khi cho nước vào

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Thời gian chờ cho các thành phần hóa học phát huy tác dụng là 3-4 phút
Thời gian trộn và sử dụng: 1 giờ
Thời gian chờ trước khi thi công lớp thứ 2: 6-12 giờ sau khi thi công lớp thứ nhất
Độ dày yêu cầu: ít nhất 2 mm 

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

Sử dụng ở nhiệt độ từ +5°C đến +45°C 
Không nên thi công trên bề mặt quá lạnh
Tránh sử dụng chất chống thấm trên bề mặt quá nóng hay trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời
Không làm ẩm hoặc để bề mặt bị ẩm ướt trước khi tráng lớp thứ 2, lau sạch nước trên bề mặt nếu có
Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi thi công
Đối với bồn chứa nước, nên rửa lại bằng nước sạch trước khi sử dụng

ĐÓNG GÓI

Đóng gói
4.5kg/thùng (thùng bao gồm 3.5 kg dạng bột và 01 can chất lỏng dung tích 01 lít)(Định mức trung bình: 4.5kg/1.2m2)
23 kg/thùng (thùng bao gồm 18kg dạng bột và 01 can chất lỏng dung tích 01 lít)  (Định mức trung bình: 23 kg/6.5m2)

Hạn sử dụng và bảo quản
Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo và thoáng mát.

MÀU SẮC

Phần A (dạng bột) giống như xi măng xám
Phần B (dạng lỏng) dung dịch có màu đục sữa

Bản in thông tin sản phẩm
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Bản in thông tin sản phẩm

Hướng dẫn an toàn sử dụng

Hướng dẫn an toàn sử dụng weber.dry top

Chứng chỉ chất lượng

Chứng chỉ chất lượng weber.dry top

Bạn có thể tài thông tin sản phẩm hoặc gửi thông tin về sản phẩm này qua email

Gửi và tải tài liệu

Gửi tài liệu qua
Email

Tài liệu về thông tin sản phẩm
đươc đính kèm trong email gửi đi

Tải về tài liệu

Nếu bạn chọn nhiều tài liệu một
lúc, hệ thống sẽ tạo ra một file nén
các tài liệu của bạn.

Sản phẩm khác

Các sản phẩm
khác cùng loại

weber.dry tex

Vữa chống thấm
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