
CHUẨN BỊ BỀ MẶT

TRỘN

THI CÔNG

- Bề mặt bê tông phải khô, cứng, bằng phẳng, và làm sạch bề mặt đến khi không còn vết dầu mỡ hay bụi bẩn.
- Những bề mặt hút nước, phải được làm ẩm đến mức bão hòa bề mặt (nhưng không đọng nước).

- Lắc đều phần B (chất lỏng) trước khi sử dụng 
- Đổ phần chất lỏng vào xô
- Từ từ thêm phần bột vào xô chất lỏng B theo tỉ lệ khối lượng: 22% : 78% hoặc 1:3.5 ( phần B : phần A)
- Sử dụng máy khuấy tốc độ tối thiểu 285 vòng/phút để khuấy hỗn hợp trong khoảng 3 phút cho đến khi đạt được hỗn hợp mịn và đồng nhất.
- Bảo dưỡng tối thiểu 3 ngày để đảm bảo lớp chống thấm đông cứng hoàn toàn và để hạn chế sự co ngót.

- Sử dụng bàn chải nhựa lớn quét lớp thứ 1 lên toàn bộ bề mặt. Đợi lớp 1 
khô bề mặt (dùng ngón tay kiểm tra thấy không còn dính) rồi quét lớp 
thứ 2 theo phương vuông góc với lớp thứ 1.
- Sử dụng lưới gia cường có tính năng đàn hồi và chống thấm webertape 
BE14 dọc theo các khe co giãn hoặc dọc theo tiếp giáp giữa chân tường 

Hướng dẫn thi công

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE
- Quét lớp thứ nhất hết toàn bộ diện tích cần chống thấm theo cùng 

một hướng. Lớp thứ 2 theo phương vuông góc với lớp thứ nhất
- Rửa tất cả các dụng cụ thiết bị ngay sau khi sử dụng bởi vì hỗn hợp 

phương pháp cơ học.
- Tránh thi công dưới trời nắng và gió mạnh.
- Bảo dưỡng: Sử dụng tấm PE để che phủ hoặc những phương pháp

và bảo dưỡng tương tự 
- Tại những khu vực có tốc độ thấm nhanh, nên thi công 3 lớp chống 

thấm
- Không được lưu thông hoặc đi lại trên lớp chống thấm, ngay cả khi 

lớp chống thấm đã khô cứng, vì có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả 
việc chống thấm.

Đối với phần bột và phần dung dịch: 
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- Tránh xa tầm tay trẻ em
- Sản phẩm có chứa xi măng có thể gây kích ứng da, mắt, đường hô hấp, 

sử dụng bảo hộ lao động thích hợp để bảo vệ mắt, tay, cơ thể. Nếu sản 
phẩm tiếp xúc với da, hoặc mắt rửa sạch bằng nước nhiều lần, đưa 
ngay nạn nhân đến trung tâm y tế gần nhất nếu cần thiết. Giữ bao bì, 
nhãn mác và đưa cho nhân viên y tế nếu cần.

- Cởi bỏ quần áo đã bị dính hóa chất, giặt sạch trước khi sử dụng lại
- Loại bỏ chất thải theo quy định của quốc gia hiện hành
Đối với phần dung dịch: 
- Chất lỏng dễ cháy, tránh xa lửa, bề mặt nóng và không hút thuốc gần 

khu vực chứa sản phẩm. Trong trường hợp bị cháy, sử dụng CO2 dạng 
bột hoặc vòi phun nước để chữa cháy.

- Sản phẩm có chứa: 5-chloro-2 methyl-4-isothiazolin-3-one-(EC số 
247-500-7) và 2-methyl-2H isothiazol-3-one(EC số 220-239-6) (3:1)

weberdry 2Kflex

BE14, vuốt phẳng đến không còn bọt khí phía sau để đảm bảo băng 
dính chặt vào lớp chống thấm. Để khô, quét lớp thứ 2 theo phương 
vuông góc lớp 1.
- Độ dày lớp chống thấm: 0.75 - 2 mm:
• Đối với khu vực cần chống ẩm: ít nhất 0.75 mm
• Đối với khu vực cần chống thấm: ít nhất 1.5 mm

BỀ MẶT NỀN/ BÊ TÔNG

LỚP TẠO PHẲNG
LỚP KEO DÁN GẠCH

CHÀ RON/ CHÍT MẠCH
VÀ

LỚP CHỐNG 
THẤM

Khô, cứng, bằng phẳng, sạch sẽ

weberbase levelling blaster: 
Vữa xi măng chuyên dụng làm 
phẳng bề mặt tường & sàn, dễ 
thi công với cường độ cao & 
bám dính tốt 

webertai gres: Là keo dán gạch chuyên 
dụng cho hồ bơi với độ bám dính cao 
chịu được áp lực nước tốt.

weberwebercolor HR: Là keo chà ron chuyên dụng 
cho hồ bơi với độ bền cao, kháng nước clorine, 
chống nấm mốc và bám bẩn.

Hồ bơi là công trình bắt 
buộc phải gia cường 
chống thấm để đảm bảo 
chống thấm nước và rò 
rỉ nước.
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Hệ thống sản phẩm Weber cho giải pháp hồ bơi

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Địa chỉ: Tòa nhà IPC Tower, 1489 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. HCM
Điện thoại: +84 (28) 3930 7273 - Fax: +84 (28) 3930 7274 - Facebook: www.facebook.com/webervn - Website: www.vn.weber
Hotline: 093 416 9985 – 1800 577 772

weberbase

weberdry webertape

leveling blaster

BE 14

webertai

webercolor

gres

hr

2 thành phần có tính
đàn hồi

 Chịu được áp lực nước tương đương độ sâu 15 m

Có tính đàn hồi và che phủ hoàn hảo các vết 
nứt chân chim

An toàn để sử dụng cho bể nước sinh hoạt

Đạt tiêu chuẩn Low VOCs – an toàn cho sức khỏe 
người tiêu dùng

weberdry 2Kflex
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Thành phần A : Dạng bột : 19.5 kg
Thành phần B : Dạng lỏng : 5.5 kg

Phần bột: Màu xám
Phần lỏng: Dung dịch màu trắng sữa

9 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều 
kiện chưa mở bao và được lưu trữ bảo 
quản ở nơi khô ráo, thoáng mát (nhiệt độ 
tối đa 300C)

ĐÓNG GÓI:  

MÀU SẮC:  

HẠN SỬ DỤNG 
BẢO QUẢN:

Định mức trung bình* 2.5 kg/m2

Khả năng che phủ được vết nứt

Thời gian khô của lớp 1

Nứt chân chim

Khoảng 3 giờ ở 20oC

Khoảng 3 giờ ở 30oC

Thời gian sử dụng sau khi trộn

Thời gian khô hoàn toàn của lớp 2

30 phút ở 25oC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chỉ tiêu

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG* 

Chỉ tiêu và phương pháp thử

Khả năng chống thấm
EN 14891:2012

Cường độ bám dính 
EN14891: 2012

Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt
EN14891: 2012

Cường độ bám dính sau khi ngâm nước 
Clorine (Clo)
EN14891:2012

Không thấm dưới 
áp lực 1.5 bars 

@2mm, 7 ngày

≥0.5 N/mm²

≥0.5 N/mm²

≥0.5 N/mm²

Không 
thấm

Đạt

Đạt

Đạt

Tiêu chuẩn weberdry 

*Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ sai khác 
do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.

*Định mức mang tính tham khảo.
Định mức thực tế phụ thuộc vào loại bề mặt, độ phẳng bề mặt và độ dày 
mong muốn của lớp chống thấm.

Dùng để chống thấm trước khi ốp lát hoặc có 
thể để trần không cần ốp lát ở những khu vực 
không có sự lưu thông như bể chứa nước.

Thích hợp chống thấm cho bể nước, hồ bơi, 
hành lang, ban công, nhà tắm và những khu vực 
ẩm ướt khác trong dự án cao tầng.

Ứng dụng:



SUBSTRATE PREPARATION

MIXING

HOW TO APPLY

- Concrete surfaces must be clean, dry, hard, flat.
- Absorbent surfaces must be saturated (free from standing water).

- Shake well part B (fluid) before used
- Put liquid part into mixing bucket
- Gradually add powder part with the ratio by weight: 22% + 78% (liquid: powder) (or 1 : 3,5)
- Mix for 3mins by using medium speed of 500rpm electric mixer (around 285 rpm) until obtain homogenous mortar
- Curing: cure at a minimum of 3 days to ensure a full setting and to minimize cracks

- Use large brush or broom apply the 1st layer on the substrate, make 
sure it covered thoroughly. Then perpendicularly apply 2nd layer once
the 1st layer is dry on top (touch-dry)
- Use webertape BE14, reinforcing along joints, the edges of floors and
 walls and by using weberdry 2Kflex as an adhesive, ensure there is 
no bubbles underneath.

Application

REMARK CAUTION
1. Apply the first layer in one direction and apply the second layer in 
crosswise direction as the first coat touch-dried.

2. Clean all tools and application equipment with clean water 
immediately after use. Cured material can be only removed 
mechanically
3. Avoid application in direct sun and strong wind

4. Use PE sheeting or similar approved methods for curing

5. In case of serve water penetration, three coats might be required

6. The waterproofed surface with the waterproofing membrane 
should not be trafficable

For powder and liquid part:
- Read the directions carefully before use
- Keep out of reach of CHILDREN
- Products containing cement may cause skin, eye, respiratory irritation, 
use appropriate labor protection to protect eyes, hands, and body. If the 
product comes in contact with the skin, or the eyes are washed with water 
several times, immediately bring the victim to the nearest medical center 
if necessary. 
- Remove clothing that has been contaminated with chemicals, wash it 
before using it again
- Remove waste according to current national regulations
For the liquid part:
- Flammable liquid, keep away from fire, hot surfaces and do not smoke near
product storage areas. In case of fire, use CO2 in powder form or sprinkler 
for fire fighting.
- Products containing: 5-chloro-2 methyl-4-isothiazolin-3-one- (EC No. 247-
500-7) and 2-methyl-2H isothiazol-3-one (EC No. 220-239-6) ( 3: 1) 

weberdry 2Kflex

- Layer thickness minimum: 0.75 - 2mm
• Damp proofing: min 0.75mm
• Water proofing: min 1.5mm

SUBSTRATE / CONCRETE

ADJUSTING WALL LEVEL
TILE ADHESIVE

TILE GROUT
AND

WATERPROOFING

Dry, hard, flat, clean

weberbase levelling blaster is
pre-mixed cementitious  mortar 
for adjusting wall level. Suitable 
for concrete, precast concrete, 
texca wall system and plastering 
substrates.

webertai gres: High performance tile adhesive, 
giving excellent bonding strength for 
swimming pool & large size tiles.

weberwebercolor HR: Specialize tile grout for swimming
pools with high resistance to water pressure & clorine. 

weberdry 2Kflex is 
two-component flexible cementitious    
waterproof slurry, used for swimming pools, 
water tanks, terraces, balconies, bathrooms, 
and any wet areas.
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WEBER SYSTEM SOLUTION FOR POOL
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weberbase

weberdry webertape

leveling blaster

BE 14

webertai

webercolor

gres

hr

2 – component flexible 
cementitious 
waterproofing membrane  

Resistant to water pressure equivalent to a depth of 15 m

Flexible and hairline cracking bridging

Non-toxic, used for human-used water tanks

Low VOCs  

weberdry 2Kflex
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Part A (Powder): 19.5 kg
Part B (Liquid): 5.5 kg

Powder: Grey
Liquid: Milky white

9 months from manufacturing date when 
stored unopened in dry, ventilated and cool 
place with maximum temperature of 300C

PACKAGING:

COLOR:

SHELF LIFE 
AND STORAGE:

Coverage* ~ 2.5 kg/m2

Crack cover ability

Waiting time for 1st layer ‘s dryness

Hairline cracks and small cracks

3 hours at 20°C

3 hours at 30°C

Pot life

Overcoating

30 minutes at 25°C

TECHNICAL DATA 
Type

CERTIFICATE STANDARD *

Characteristics and test methods

Waterproofing property
EN 14891:2012

Initial tensile adhesion strength
EN14891: 2012

Tensile adhesion strength after heat aging
EN14891: 2012

Tensile adhesion strength after 
water immersion
EN14891:2012

No leakage: 1.5 bars 
@2mm, 7 days

≥0.5 N/mm²

≥0.5 N/mm²

≥0.5 N/mm²

No
leakage

Pass

Pass

Pass

Standard weberdry 

* Remark: These test results are from laboratory test. They could be different 
from in-situ results due to the differences in application and conditions.

* Reference coverage. Actual coverage depends on the surface type, 
surface flatness and thickness of the waterproofing layer desired.

To waterproof before tiling or without tiling 
in any wet area.

Suitable for water tanks, swimming pools, 
terrace balconies, bathrooms and wet areas.

Application:


