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HỆTHỐNG BẢO VỆ BÊ TÔNG VÀ CHỐNG THẤM
MÔ TẢ
Contite Seal là một dạng xử lý chống thấm bằng hóa chất
độc đáo và chống ăn mòn cho bê tông bởi sựkết tinh. Được
chếtạo dưới dạng hợp chất bột khô, Contite Seal bảo vệ
và chống thấm bê tông bằng quá trình thẩm thấu. Do các
chất trong Contite Seal có ái lực với nước, hình thành các
tinh thểdi chuyển xuyên qua các lỗvà mạch mao dẫn trong
bê tông, chúng bị
t kín cho bê tông khỏi sựxâm nhập của
nước, hóa chất, chất thải và những chất có hại khác. Các
hoạt chất thấm vào bê tông, phản ứng với vôi và nước ẩm
tạo thành một lớp màng dưới bềmặt, bị
t kín bê tông một
cách hiệu quả. Lớp màng tạo thành này cho phép sựthoát
hơi nước từ phía bên trong của công trình (bê tông thở)
đồng thời chống thấm/bị
t kín bềmặt do nước biển, nước
ngầm ngấm vào, nước thải và một sốdung dị
ch khác.

SỬ DỤNG VÀ ƯU ĐIỂM
Có thểsửdụng Contite Seal cho nhiều loại bê tông có cấu
trúc bền vững. Điển hình là: bểxử lý nước thải, hồchứa
nước, đường hầm, ống cống, thùng lặn, hầm và công trình
ngầm, hốmóng, sàn đậu xe, bồn hoa, vườn sân thượng,
bậc đài vòng (sân vận động) và hồbơi. Contite Seal bảo vệ
bê tông khỏi sựxâm nhập của nước thải, nước cống, một
số dung dị
ch hóa học, a-xít loãng, cacbonat, nước mặn,
sulphate, và những chất có hại khác.
Các lợi ích bao gồm:
Kháng được hầu hết các chất xâm nhập có độpH trong
khoảng 3 - 11 nếu tiếp xúc thường xuyên, và trong
khoảng 2 - 12 nếu tiếp xúc không thường xuyên.
Bảo vệbê tông và thép khỏi bịhưhỏng.
Không độc hại, không hòa tan, không bốc hơi gây hại.
Có thểsửdụng cho bê tông xanh hoặc bê tông ẩm.
Những dựán đường cao tốc.
Bám dính hoàn toàn (bên trong) của bê tông nên không
cần lớp phủbảo vệ chống thấm cho bê tông.
Bị
t kín những vết nứt nhỏco ngót và sẽtái hoạt sau
nhiều năm nếu có sựhiện diện của nước.
Không cần làm phẳng bềmặt hoặ
c lớp lót một cách tốn kém.
Không bịthủng, rách hoặc phân tách tạ
i các đường nố
i
nhưcác chất bảo vệkhác.
Thi công ít tốn kém hơn.
Không cần lớp phủbảo vệ.
Sửdụng được trong các công trình ng ầm, phủlớp ch ống
thấm bên trong (mặt trái).
Được sử dụng rộng rãi trong công trình sửa chữa bê
tông, đặc biệt rất hữu dụng khi thi công ởmặt trái củ
a
công trình ngầm hoặc chứa nước, có thểthi công ớmặt
phía trên và phía dưới.

Bê tông khô không có
vôi và ẩm trong hệ
thống mao quản

Bê tông giản nở do
nước. Nước xâm nhập
vào hệ thống mao
quản

Contite Seal được phủ
lên bề mặt bê tông,
chúng sẽphản ứng trong
mạch mao quản dưới
dạng tinh thểvà tiếp tục
làm giảm kích thước các
mao quản.
Bê tông được bị
t kín
nhưng hơi nước vẫn có
thể thoát ra ngoài. Hóa
ch ất trong Contite Seal
vẫn được duy trì trong bê
tông và sẽ tái hoạt động
nếu nước lại thâm nhập.
Những tinh thểphát triển trong các lỗchân lông & các
ống mao quản qua quan sát bằng kính hiển vi điện tử

Những tinh thểphát triển trong bê tông sau khi sửdụng
chống thấm bằng các tinh thể.

Các tinh thểphát triển hoàn toàn ởcác mạch mao quản
trong bê tông ởngày thứ28 sau khi ng ăn cản nước.
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HỆTHỐNG BẢO VỆ BÊ TÔNG VÀ CHỐNG THẤM
Mạch ngừng thi công

ĐẶC TÍNH

Contite Seal trám
vữa khô
1.3 kg/m dài

Hình dạng bên ngoài : Dạng bột màu xám
Tỷtrọng khi ướt: Khoảng 1.90

Contite
Waterstop

Hàm lượng Clo: Nil
Độthấm nước: <1.9 × 10-14 cm/giây

Contite Seal 1 lớp
1.5 kg/m2

(CRD –C- 48-73) sau 28 ngày.
Không gây độc: Sửdụng được cho bểnước uống
Khảnăng kháng hóa c hất:
ASTM C-267-77 khảnă
n g khán g hóa chất ởpH 3 – 11.

Chống th ấ
m ngược cho tầng dưới của bãi đậu xe

THIẾT KẾ
Dưới đây l à một số chi tiết thiết kếchuẩn đểsử d ụ
ng
Contite Seal. Những hình vẽkhác vẫn có giá trịkhi yêu
cầu.

Contite
Waterstop

Contite Seal 2 lớp
2
0.75 kg/m /lớp

Chống thấm chủ động cho nền móng và cấu kiện
dầm ởnhững nơi ẩm ướt hoặc có áp suất thủy tĩ
nh.

Contite Seal 2 lớp
0.75 -1.0 kg/m2 /lớp

Vữa
Compatch 600

Contite Seal trám
vữa khô
1.3 kg/m dài

Contite Seal 1 lớp
2
1.5 kg/m

Chống thấm cho hốthang máy
Contite Waterstop

Rắ
c b ột khô
Contite Seal
2
1.2 kg/m

Chống thấm bịđộng cho nền móng và cấu kiện dầ
m
ởnhững nơi ẩm ướt hoặc có áp suất thủy tĩ
nh
Contite Seal 1 lớp
1.5 kg/m2

Rắc bột khô Contite Seal
1.2 kg/m 2

Contite Seal 1 lớp
2
1 kg/m
Contite
Contite Seal
Waterstop
Trám vữa khô
1.3 kg/m dài
Contite Seal 2 lớp
0.75 kg/m2 /lớp
Contite Seal
Contite Seal
1 lớp
Trám khô
1 kg/m2
1.3 kg/m dài

Contite Seal 2 lớp
2
0.75 kg/m /lớp

Chống th ấ
m cho các kết cấu chứa nước

Contite Seal
Trám vữa khô
1.3 kg/m dài

Contite Seal 1 lớp
1.5 kg/m 2
Contite Waterstop
Contite Seal
1 l ớp
2
1.0 kg/m

Contite Seal 2 lớp
2
0.75 kg/m /lớp

Contite Seal
1 l ớp
2
1.5 kg/m

Contite Seal 1 lớp
2
0.8 kg/m

Contite Seal 1 lớp
2
1.0 kg/m

Contite
Waterstop
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HỆTHỐNG BẢO VỆ BÊ TÔNG VÀ CHỐNG THẤM
CHUẨN BỊBỀMẶT
Bềmặ
t bê tông phải đ
ược xửlý sạch sẽ, không hồvữa, bụi,
mảnh vụ
n, sơn, hay bấ
t kỳnhững tạp chất bên ngoài nào.
Trên bềmặt phải có một hệthống mạch mao quản đểcho việ
c
xửlý bằng Contite Seal. Nếu bềmặt bê tông quá láng mị
n nên
cho ă
n mòn bằ
ng acid, thổ
i cát nhẹ, hoặ
c vòi phun nước.
Những khiếm khuyết nhưvết nứt, hỏng nơi mạ
ch xây dựng
và những lỗtổong cần phải được sữa chữa cho đúng cách
theo sựchỉđị
nh của Cormix.(Nên chú ý rằng Contite Seal
không được sửdụng cho các mối nối giản nởhoặc đ
ấp vá
các vết nứt. Đối với các bềmặ
t nằm ngang nên sử dụng
bay bằng gỗhay chổi đểquét khi hoàn thành.
Làm ướt bê tông

Làm phẳng bằng máy
Chống thấm dưới tấm bê tông – Phải loại bỏtất cảcác
mảnh vụn, và những thứ trên bềmặt bê tông nh ư: đất,
dầu mỡ.. cho dù thi công bằng phương pháp quét hay rắc
2
bột khô. Sửdụng 1.2kg/m trước khi đổbê tông. Nếu vi ệ
c
đổbê tông bịtrì hoãn thì nên giữẩm Contite Seal bằng
cách phun hơi nước.

Khi thi công bằng Contite Seal nên ưu tiên làm ướt hoàn
toàn bềmặt bằng nước s ạ
ch (bềmặt bê tông phải bão
hòa) nên bảo dưỡng đúng cách đểđảm bảo các tinh th ể
được hình thành và tăng trưởng trong các lỗsâu của bê
tông. Nếu trên bềmặt bê tông có quá nhiều nước phải
tháo ra trước khi thi công.

Rắc khô lên bê tông

TRỘN
Một bao 25 kg trộn với 6.5-7.0 lít nước sạch. Không được
trộn quá nhiều nước nế
u không chúng dễbịnứt và vỡvụn
khi khô. Luôn luôn cho phần bột vào phần nước. Trộn đều
cho đến khi không còn vón cục nào. Không được thêm
nước vào hỗn hợp đã cứng mà đã trộn trước đó. Hỗn hợp
phải sửdụng trong 30 phút sau khi trộn.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Tại các mối nối cũ:
Các mối nối xây dựng, mối nối cũvà mối nối hởcó độ
rộng lớn hơn 0,25 mm thì phải tạo rãnh có độlớn ít nhấ
t
25 mm và sâu 25 mm đến khi gặp phần bê tông vững
chắc, tạo các rãnh mối nối có hình dạng chữU.
Trộn vữa Contite Seal với nước đểcho ra vữa khô rồi
trám vào rãnh mối nố
i.
Tại các mối nối mới:

PhủLớp vữa:
Thi công Contite Seal bằng bàn chải có lông cứng vừa
phải . Quét kỹlên tường đã được làm ẩm trước đểtrám
kín đều đến hết và chỉquét theo một hướng. Giữẩm ở
mép. Sau khi phủlớp đầu tiên rồi phủlên tiếp lớp thứhai
trong khi lớp đầu tiên vẫn còn màu xanh. Nếu không thì
phải làm ẩm bềmặt trước khi phủlớp thứhai.

Lắp đặt Contite Waterstop ởchính giữa của mối nối cách
mặt ngoài bê tông ít nhất 7,5 cm. Trám vữa khô Contite
Seal vào mối nối vừa được t ạo rãnh trước có độlớn ít
nhất 25 mm và sâu 25 mm. Có thểsửdụng phương pháp
khác nếu thấy áp lực nước lớn bằng cách phủmột lớp
Contite Seal dưới dạng quét hồhoặc rắc khô lên bềmặt
2
mối nối, và phủlên băng cản nước ởmức 1,5 kg/m . Giữ
ẩm cho vật liệu bằng cách phun hơi nước trước khi đổbê
tông.
Tại các vết n ứt rò rỉ
:

Thi công bằng cách quét
Phương pháp rắc khô
Dùng cho bê tông mới đổ- Sử dụng Contite Seal trực
tiếp từ bao. Mang găng tay cao su rải đều lên bềmặt bê
2
tông tươi khoảng 1.6kg/m trước khi làm phẳng mặt nền.
Nên rắc khoảng 50% lượng bột theo một hướng và 50%
còn lại phân bổvào gốc phải khi thi công đầu tiên.
Phân tán những nơi mà lượng bột trên bềmặt bê tông quá
dày. Bềmặt lớp thứnhất nên làm cho xù xì đểcho lớp th ứ
hai dính hoàn toàn lên chúng. Sau đó làm phẳng bềmặt
nền khi hoàn thành.

Cần chuẩn bịgiống nhưtrên đểtạo thành một rãnh rộng
25 mm và sâu 35 - 50 mm. Làm sạch hết những mảnh vụn
ra khỏi khu vực thi công, trước khi tiến hành cần làm ướt
kỹkhu vực thi công cho giai đoạn tiếp theo.
Trám vữa Khô Contite Seal vào mối nối đã được tạo rãnh
trước. Việc xử lý Contite Seal ph ải được thực hiện bằng
bàn chải có lông cứng vừa phải, chổi quét nhà (thi công
mặt phẳng ngang lớn) hoặc bằng dụng cụphun chuyên
dụng.
Contite Seal khi thi công phải đồng nhất dưới điều kiện và
liều lượng chuyên biệt. Khi phủlên lớp thứhai đòi hỏi lớp
phủthứnhất vẫn còn màu xanh (không quá 48 giờ). Nên
làm ướt nhẹgiữa các lớp nếu bềmặt bịkhô. Đểđạt được
kết quả tốt nhất khi thi công nhiệt độ phải trên 400 F
0
(Khoảng 4 C).
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HỆTHỐNG BẢO VỆ BÊ TÔNG VÀ CHỐNG THẤM
BẢO DƯỠNG
Contite Seal nên được bảo vệđểtránh bốc hơi bởi nắng
và gió. Cẩn thận khi phun nước dạng sương đểgiữẩm cho
bề mặt. Nên phủ lên bềmặt bằng một lớp màng nhựa
mỏng, bao bốẩm hoặc lớp cát ẩm. Không sửdụng những
hợp chất bảo dưỡng khác.
Bềmặt trước khi thi công phả
i được che mưa trong 24 giờ
và sương giá trong 5 ngày. Những hốsâu và vùng tận cùng
nên xửlý bằng cách thông khí trong 24 giờ.
Phải duy trì độẩm trên bềmặt Contite Seal khoảng 3 đến 4
lần trong một ngày và liên tụ
c sau 2 – 3 ngày bằng cách
phun nước dạng sương lên Contite Seal sau khi thi công.
Sau khi thực hiện việc giữẩm cho Contite Seal nên đậy l ại,
không cần bảo vệbằng những tấm ván.

LỚP SƠN PHỦ
Tất cảcác bềmặt đã xửlý bằng Contite Seal khi muố
n phủ
lên 1 lớp epoxy hoặc sơn thì phải rửa sạch bằng dung dị
ch
trung tính Contite Seal. Contite Seal phải được thi công ít
nhất hai tuần mới có thểthi công được lớp epoxy.

CẤU KIỆN DÙNG ĐỂCHỨA NƯỚC
Những cấu kiện bê tông dùng đểchứa chất lỏng (bểxử lý
nước thải, bồn nước…). Contite Seal nên bảo dưỡng trong
3 ngày, sau đó ổn đị
nh trong 12 ngày trước khi đổchất lỏng
vào. Chỉđược phép đ
i lại trên bềmặt ít nhất 48 giờ.
Đểcho hoạt tính của Contite Seal phát huy hết tác dụng
phải mất từ2 đến 4 tuần sau khi thi công.

Phủlên bềmặt bê tông ở những nơi có áp suất thủy
tĩ
nh: thi công 2 lớp với liều lượng 0.75-1kg/m2 /lớp. Giữẩm
trong 3 - 4 ngày sau khi thi công. Nếu những nơi có áp suất
thủy tĩ
nh cao xin vui lòng liên hệphòng kỹthuật của Cormix.
Mạch nối xây dựng: 1.5kg/m 2 trong lớp hồhoặc rắc bột
khô vào trước khi đổbê tông.
Bê tông đá dâm: 1.2kg trong vữa hoặc rắt bột khô vào
trước khi đổlên dầm bê tông.
Dầm bê tông: Có thểsửdụng phương pháp rắc khô như
trên hoặc trong lớp vữa khoảng 1kg/m2.
Chú ý:
Contite Seal phải được bảo dưỡng nhưsựchỉ
dẫn
Không cần phủthêm lớp trang trí bên ngoài.
Không được ngâm chìm cấu kiện ngập trong nước quá
15 ngày.
Chỉđược phép đi lại trước khi bảo dưỡng ít nhất 48 giờ.
Bảo vệtránh những nóng bức bên ngoài.
Chúng chỉphát huy tối đa hoạt tính sau 2 đến 4 tuần.
Nếu những nơi nào có áp suất thủy tĩ
nh quá cao xin vui
lòng liên hệphòng kỹthuật của Cormix.

ĐÓNG GÓI
25kg trong bao nhựa và bao giấy bên ngoài.

BẢO QUẢN VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG
Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Thời hạn
sửdụng 12 tháng. Thời g ian bảo quản có thểngắn hoặc dài
hơn tùy thuộc vào độẩm và nhiệt độ.

HOÀN THIỆN

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Contite Seal không cần chỉ
nh trang khi hoàn thành. Bềmặt
xửlý có thểbạc màu. Nguyên nhân có thểlà do có sựphản
ứng giữa Contite Seal với nước trong bê tông. Hiện tượng
bạc màu này không làm giảm bất kỳđến tính năng chống
thấm nào của bê tông.

Contite Seal có tính kiềm, sửd ụng găng tay, mắt kính và
phải bảo vệda. Nếu văng vào mắt phải rửa với nước sạch
ngay lập tức. Rửa da cho thật sạch bằng xà bông và nước.

LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG

Bộphận dị
ch vụkỹthuật của Công Ty Cormix luôn sẵn
sàng hỗtrợquý vịvềph ương thức sửdụng cho đúng cách
sản phẩm của chúng tôi nhằm mang lại sựthuận tiện tối đa
cho quý vị.

Phủ1 lớp riêng biệt phía trên hay phía dưới bê tông. Có thể
thi công một hoặ
c hai lớp tùy vào trường hợp. Có thểdùng
phương pháp trám vữa khô kín các mạch nối xây dựng và
dùng đểsửa chữa những vết nứt, những hư hỏng tại mối
nối xây dựng hay các lỗtổong cũng nhưnhững vết nứt của
bê tông tươi khi khô hay độ nghiên của mặt đáy.Thông
thường sử dụng quét hai lớp. Nên dùng Contite Seal với
liều lượng 0.5 đến 0.75 kg/m 2/lớp. Nếu thi công một lớp
2
phải sử dụng tối thiểu 1kg/m . Nếu gặp những khó khăn
nào khi thi công xin vui lòng liên hệvới bộphận kỹthuật của
công ty Cormix.
Sau đây là một sốhướng dẫn vềliều lượng sửdụng
2

Phương pháp rắc khô: 1.6 kg/m trước khi làm phẳng.
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Phủlại lên bềmặt bê tông, bên trong tường và cấu kiện
các bểgiữ nước: Thi công bằng cách phủ2 lớp với liều
lượng sử dụng là 0.75 kg/m2/lớp khi thi công bằng cách
2
quét hoặ
c phun với liều lượng là 1kg/m /lớp.

Công Ty TNHH Hóa Chất Xây Dựng Công NghệMới
TrụSở Chính: 204 Đinh BộLĩ
nh - F26- Quận Bình Thạnh,
TPHCM
Điện thoại: (+84 8) 54453667 Fax: (+84 8) 54453668
Mobile: 0902.920.365 Email: ccnewtech@gmail.com

Chú ý: Những thông tin tài liệu này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm tố
t nhất của chúng tôi. Cormix và các đại lý sẽkhông chị
u trách nhiệm nào vềnhững khó khă
n
và pháp lý xảy ra do những đ
iều kiện khác nhưcách thi công sản phẩm sai. Sựphục vụcủa chúng tôi không bao gồm trách nhiệm giám sát. Chúng tôi chỉchị
u trách
nhiệm vềchất lượng sản phẩ
m khi giao hàng.

