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Vữa chống thấm 2 thành phần có
ĐỘ ĐÀN HỒI CAO thích hợp cho
HỒ BƠI và khu vực ẨM ƯỚT
•
•
•
•
•
•

Có tính năng đàn hồi cao, chịu được các vết nứt nhỏ
Chịu được áp lực nước tới độ sâu 30m
Kháng được nước cứng (có nhiều muối vô cơ) và nước có chứa clo
Lý tưởng chống thấm cho hồ bơi và khu vực có sự dao động trước khi dán gạch
Dễ thi công bằng bay hoặc chổi
Đạt tiêu chuẩn Low VOCs – an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN
Bao bì:

4.5 kg/thùng & 23 kg/thùng

Màu sắc:

Phần A (dạng bột): xám
Phần B (dạng dung dịch): trắng sữa

Hạn sử dụng và
bảo quản:

Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều
kiện còn nguyên và lưu trữ ở khu vực khô ráo,
thoáng khí.

Ứng dụng:

Nếu thùng đã mở, phải bảo quản bằng cách đậy
kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm
tra trước khi sử dụng.

Cho khu vực hồ bơi, bể nước, phòng tắm, nhà bếp,
ban công
Cho khu vực chịu sự rung động như tất cả các hạng
mục thuộc phần thân của tòa nhà
Cho bề mặt xi măng, tường gạch nhẹ hoặc bề mặt
có sự rung động cao như tấm thạch cao, tấm sợi
xi măng

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG*
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chỉ tiêu
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Khối lượng riêng của bột (phần A)

1.26 g/cm3

Khối lượng riêng chất lỏng (phần B)
Định mức trung bình*

1.02

JIS A 1404

Không rò rỉ ở
áp suất nước
3 bars & độ
dày 2 mm

Cường độ bám dính khi kéo

EN 14891
A.6.2:2007

0.83 N/mm²

Cường độ bám dính sau khi
lão hóa nhiệt

EN 14891
A.6.5:2007

0.66 N/mm²

Cường độ bám dính sau khi tiếp xúc
với nước cứng

EN 14891
A.6.9:2007

0.66 N/mm²

g/cm3

~4.5 kg/ 2.2 m 2 (2 lớp phủ)
~23 kg/ 11.5 m2 (2 lớp phủ)
> 1 mm (điều kiện khô)

Khả năng tạo cầu vết nứt

Sự chống thấm nước

> 0.75 mm (sau khi tiếp
xúc với nước)

Khả năng che phủ vết nứt

2.5 mm

Cường độ bám dính bê tông

0.99 N/mm2

*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.

*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.
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Hướng dẫn thi công
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CHUẨN BỊ BỀ MẶT
- Bề mặt bê tông phải khô, cứng, bằng phẳng, và sạch.
- Những bề mặt hút nước, phải được làm ẩm đến mức bão hòa bề mặt (nhưng không đọng nước).

TRỘN
- 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.

THI CÔNG
- 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
và sàn Quét 1 lớp weberdry top tại các nơi tiếp giáp, đặt webertape BE14,

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG
- 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
weberdry top sau khi đã khô, chỉ có thể được loại bỏ bằng các
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.

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam

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

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE
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)

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 - Hotline: 0934 1699 85 - Website: www.vn.weber

