
VỮA KẾT DÍNH cho tấm màng
chống thấm weberdry bit WA

weberdry bit WAS

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Đóng gói: 25kg / Bao

Màu sắc: Màu xám

Hạn sử dụng:
6 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều 
kiện bao bì còn nguyên vẹn và được lưu 
trữ nơi khô ráo, thoáng mát, có bóng râm.

• Là chất kết dính tốt giữa tấm màng weberdry bit WA và 
  bê tông.
• Sản phẩm một thành phần, chỉ cần trộn với nước để sử dụng.
• Dễ dàng thi công bằng cọ hoặc con lăn.
• Khuyến khích sử dụng giải pháp đầy đủ của weberdry bit WA và 
weberdry bit WAS để đạt được độ bám dính cao nhất.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

webedry bit WAS là vữa khô gốc xi măng có chứa các chất 
phụ gia đặc biệt tạo thành chất kết dính, dùng để cố định 
tấm màng chống thấm webedry bit WA 

   THÔNG SỐ KỸ THUẬT

   Chỉ tiêu   weberdry bit WAS

   Khối lượng thể tích (bột):    1.1 – 1.3 g/cm³

   Khối lượng thể tích (sau khi trộn):    1.9 – 2.0 g/cm³

   Tỷ lệ trộn:    Sử dụng khoảng 7.7 – 8.3 lít nước sạch 
   cho một bao 25kg (31% -33 % nước)

   Định mức sử dụng:    Khoảng 1.8 – 3 kg/m² (tùy thuộc vào điều 
   kiện bề mặt nền)

   Thời gian thi công:    45 phút ở 27°C (tùy thuộc vào nhiệt độ 
   môi trường)

   Nhiệt độ thi công:                                                +100C đến +350C

   Chiều dày tối thiểu:                                                     1 mm

   Chiều dày tối đa:    3 mm



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Miễn trừ : 
Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu 
chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không 
có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp 
của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn. 

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam - Chi nhánh Hiệp Phước
Địa chỉ: Lô C20B, đường số 11, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Điện thoại: +84 (28) 3930 7273 - Fax: +84 (28) 3930 7274 - Hotline: 1800 577 772
Facebook: www.facebook.com/webervn - Website: www.vn.weber

CHUẨN BỊ BỀ MẶT
• Bề mặt bê tông phải sạch sẽ, đặc chắc, đủ cường độ, không dính dầu mỡ, tạp chất và các thành phần dễ bong tróc phải được loại bỏ,
  bề mặt nền bị hư hỏng phải được sửa chữa trước khi thi công.
• Các bề mặt hút nước phải được bão hoà nước hoàn toàn, nhưng không để đọng nước.

TRỘN
• Đổ từ từ webedry bit WAS vào thùng nước sạch đã được định lượng theo đúng tỉ lệ. Trộn ít nhất 3 phút với máy trộn điện tốc độ thấp 
  (tối đa 500 vòng / phút) cho đến khi hỗn hợp vữa mịn, không vón cục và đồng nhất.
• Đợi khoảng 3 phút để xả khí và để các thành phần hóa học phát huy tác dụng rồi mới sử dụng.

THI CÔNG

• Sau khi trộn, weberdry bit WAS có thể được thi công bằng cọ hoặc con lăn. Ngay sau khi trộn, đặt webedry bit WA lên lớp vữa vừa thi công 
  khi còn ướt, đảm bảo không có bọt khí bên dưới để đạt hiệu quả cao nhất về cường độ bám dính.
• Bảo dưỡng: Bảo vệ hệ thống lớp vữa webedry bit WAS và webedry bit WA, tránh các va đập mạnh, kéo trượt dịch chuyển hệ thống sản phẩm 
  trong vòng tối thiểu 24 giờ.
• Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch các dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng. Vữa đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng các biện pháp cơ học.

LƯU Ý THI CÔNG

• Không thêm bất kỳ các nguyên vật liệu khác trong quá trình trộn và sử dụng sản phẩm.

THÔNG TIN AN TOÀN SỨC KHỎE

• Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu sản phẩm rơi vào mắt, ngay lập tức rửa mắt bằng nước sạch, sau đó đến gặp bác sĩ.
• Để xa tầm tay trẻ em.
• Người sử dụng cần tham khảo các thông tin và khuyến cáo về an toàn sử dụng, lưu trữ, thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất trong tài liệu 
  an toàn kỹ thuật mới nhất về lý tính, hóa tính, tính độc hại, sinh thái học và các chỉ tiêu an toàn liên quan. 
• An toàn hóa chất: tham khảo chi tiết trong tài liệu chỉ dẫn về an toàn hóa chất của sản phẩm. 
• Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước 
• Đổ bỏ chất thải: Theo quy định địa phương

weberdry bit WAS
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