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MÀNG CHỐNG THẤM GỐC XI MĂNG POLYMER HAI THÀNH PHẦN ĐỘ DẺO CAO
MÔ TẢ

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Newtech Flex là loại màng chố ng thấm gốc xi măng cải tiến hai
thành phần, được cung cấp dưới dạng bộ, dễ sử dụ ng dùng để bảo
vệ bê tông và vữa xây. Newtech Flex có độ bám dính rất cao và
độ dẻo tuyệt vời, có khả năng bắt qua các khe nứt nhỏ, độ bền cao.

Bề mặt bê tông phải được làm sạch, không bám bụi, dầu mỡ,gỡ
bỏ những lớp lót màng cũ hay nhựa đường. Nếu có nhựa đường
hay những màng lót trước cần phải được loại bỏ xịt khí nén hay
những phương tiện cơ khí khác . Nên tiến hành thử độ kết dính
nếu bề mặt đã từng chống thấm bằng nhựa đường hay lớp lót
nhựa đường. Những mảng bê tông hỏng cần được sửa chữa bằng
cách cắt vào tới phần bê tông tốt sau đó vá lại để bề mặt bê tông
được sạch sẽ.
Những khu vực tường xây gạch muốn áp dụng chống thấm phải
có các mạch xây đều nhau, phải loại bỏ các mảng bám nhỏ xuất
hiện trong quá trình tô vữa cũng như trong các công vi ệc hoàn
thiện khác. Các ống chờ trong lúc thi công phải được cắt cho
bằng với cao độ mặt bê tông trước khi thi công chống thấm. Tại
các mối nối hay những vị trí mặt phẳng thay đổi, giữa nền và
tường, tại các cua cong gần các ống nhô ra nên trám 25x25 mm
bằng vữa xi măng theo chiều nghiên của nó

SỬ DỤNG VÀ ƯU ĐIỂM
Newtech Flex phù hợp với rất nhiều ứng dụng chống thấm như hồ
bơi, ban công, phòng tắm, những nơi ẩm ướt, nền móng và các hệ
thống chống thấm mái rẻ tiền trong điều kiện ẩm, nơi mà các hệ
thống chống thấm khác không thể sử dụng được.

ƯU ĐIỂM
-

-

Có khả năng bắt cầu qua các khe nứt nhỏ
Không độc
Độ bám dính tuyệt vời, liên kết hoàn toàn
Bảo vệ chống lại cacbonat hóa và clorit hóa.
Không giống như các sản phẩm phủ khác, cần bê tông
phải bảo dưỡng từ 7 ~ 28 ngày mới ứng dụng, Newtech
Flex có thể thi công sau khi bê tông đạt 24h.
Độ co giãn và độ dẻo tuyệt vời.
Dễ dàng thi công bằng bay hay chổi
Rút ngắn thời gian chuẩn bị bề mặt
Ứng dụng rất tốt cho chống thấm mái ẩm ướt cũng như
nền móng dưới đất.
Có khả năng chống lại các axit vô cơ hòa tan, dầu diesel,
xăng, các muối clorit, các axit hữu cơ và ánh sáng.
Cho phép bốc hơi nước từ phía bên trong của tòa nhà
cao ốc.
Dễ dàng thi công (chỉ cần pha 2 thành phần và trộn đều)

ĐẶC TÍNH
-

Màu sắc: Màu xám khi trộn 2 thành phần.
Tỷ trọng: A+B (hỗn hợp) xấp xỉ 1,8Kg/L
Thời gian cho phép thi công : 30 phút ở 30 0∙C, nhiệt độ
càng cao thời gian cho phép thi công càng ngắn.
Mật độ : khoảng 0,8 – 1.3 Kg/m2 /lớp, thi công 2 lớp.
Tỷ lệ trộn: A : B = 1: 4 theo trọng lượng.
Độ giãn dài khi đứt (ASTM D142 -98: 356%
Hàm lượng rắn : 56%
Độ bền va đập: 75 kgf.cm (TCVN 2100 : 1993)
Độ bám dính: 1 (TCVN 6557:2000)
Thời gian khô: khô bề mặt 1h, khô hoàn toàn 8h
Kháng hóa chất : kháng nước, kháng hầu hết các muối,
acid và kiềm nhẹ
Tính độc: Không gây độc.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE
Newtech Flex không độc nhưng mang tính kiềm. Khi sử dụng cần
đeo găng tay và kính bảo hộ. Rửa với nước sạch khi bị rơi vào da,
nếu rơi vào mắt thì phải rửa với nhiều nước sạch và đến gặp Bác
sỹ. Newtech Flex không cháy.

TRỘN
Newtech Flex được đóng gói định lượng sẵn. Đổ phần bột từ từ
vào phần chất lỏng và trộn đều với nhau cho đên khi đạt được
hỗn hợp đồng nhất. Không được pha nước vào hỗn hợp. Hỗn hợp
sau khi trộn phải được sử dụng trong 30 – 40 phút.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG
Bão hoà bề mặt bê tông với nước sạch. Thi công lớp phủ đầu tiên
khi bề mặt vẫn còn ẩm ướt nhưng không ứ đọng nước. Sử dụng
một bàn chải lông cứng ngắn hoặc rulo để phủ . Lớp thứ nhất
định mức 0.8 -1.3kg/m2, để khô 2-4 giờ. Sau đó quét lớp thứ 2.
Lớp thứ 2 có định mức 0.8 -1.3kg/m2. Có thể được quét bằng
miếng bọt xốp khô mềm, Có thể phun hay dùng bay để điều
chỉnh mật độ của hỗn hợp sao cho đồng đều. Đối với sàn mái sân
thượng sau khi thi cô ng cần cán lớp hồ bảo vệ.

BẢO DƯỠNG
Newtech Flex nên được bảo vệ để tránh những cơn gió mạnh hay
nắng gắt. Giữ ẩm từ 3 - 4 ngày sau khi thi công. Che chắn khi trời
mưa cho đến khi khô cứng hoàn toàn.

ĐÓNG GÓI
Một bộ 2 phần 30 kg:
Phần A: 10 Kg chất lỏng ; Phần B 20 Kg dạng bột.

BẢO QUẢN VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG
Không vượt quá 24 tháng nếu chưa mở bao bì. Bảo quản nơi
thông thoáng, tránh nơi ẩm ướt và ánh nắng trực tiếp.
Nhà phân phối:
Công Ty TNHH Hóa Chất Xây Dựng Công Nghệ Mới
Trụ Sở Chính: 6C6 Hà Huy Giáp, KDC Nam Long, F. Thạnh
Lộc, Q12, TPHCM
Điện thoại: (+84 8) 54453667 Fax: (+84 8) 54453668
Website: www.chongtham.net.vn Email: newtech@chongtham.net.vn

Chú ý: Những thông tin tài liệu này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi. Công ty chúng tôi và các đại lý sẽ không chịu trách nhiệm nào về những khó khăn và pháp lý
xảy ra do những điều kiện khác như cách thi công sản phẩm sai. Sự phục vụ của chúng tôi không bao gồm trách nhiệm giám sát. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm khi
giao hàng.

