Newtech Latex
PHỤ GIA CHỐNG THẤM VÀ TÁC NHÂN KẾT NỐI GỐC POLYMER
MÔ TẢ

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Newtech Latex là loại phụ gia chống thấm cho vữa gốc nhũ tương
Acrylic cải tiến dạng lỏng được trộn với vữa và bê tông nhằm tăng
tính chống thấm, gia tăng kết dính và độ bền. Được dùng như một
tác nhân kết nối giữa bê tông cũ và bê tông mới hoặc làm lớp vữa
trát chống thấm.

Tạo lớp hồ dầu kết nối: Newtech Latex

SỬ DỤNG VÀ ƯU ĐIỂM
Newtech Latex làm tăng chất lượng của vữa xi măng như vữa trát
mỏng, vữa sàn, vữa sửa chữa bê tông, vữa chống mòn, vữa hồ dầu
kết nối, vữa chống thấm tạo dốc, vữa dán gạch…
Ưu điểm















Chống thấm tuyệt đối
Gia Tăng tính bền
Giảm sự co ngót
Gia tăng khả năng chống ăn mòn
Kinh tế
Tính linh động cao
Kháng hóa chất nhẹ
Bám dính tốt với bê tông, vữa gạch, đá
Hệ số giản nhiệt và module đàn hồi như bê tông
Không độc
Gia tăng lực kết dính và tính linh động
Một thành phần, dễ đo lường
Tăng tính co giản và kéo căng, có thể thi công lớp mỏng
Không tạo lớp ngăn cách giữa bê tông và vữa hồ.

ĐẶC TÍNH
Màu trắng sữa
Độ PH : 7.0 ± 0.05
Tỷ trọng : 1.01 – 1.02 g/ml
Khả năng thấm: Không bị thấm

ĐÓNG GÓI
Thùng 20 lít, hoặc can 5 lít.

CHUẨN BỊ
Tất cả các bề mặt phải được làm sạch, không dính tạp chất bẩn và
được làm nhám. Bảo hòa toàn bộ bề mặt nhưng không được để
đọng nước.Những cặn dầu mỡ phải được tẩy sạch.Những thanh
thép phải được thổi đến sáng, những tác nhân ăn mòn như chlorine
phải được làm sạch bằng vòi nước áp lực cao.

Newtech Latex

1 Lít

Nước

1 Lít

Xi măng

4 – 4.5 Kg

Hỗn hợp trên được sử dụng cho 5 m2 sau khi đã b ảo hòa bề mặt
bằng nước.
Tạo lớp vữa chống thấm: Newtech Latex

A
B

Newtech Latex

1 phần (Lít)

Nước

3 phần (Lít)

Xi măng

1 phần (Lít)

Cát sạch

3 phần (Lít)

Hỗn hợp B được trộn khô trước
Đổ hỗn hợp A vào hỗn hợp B và trộn đều cho đến khi đạt hỗn
hợp đồng nhất để thi công.
Chú ý: Thi công lớp vữa chống thấm khi lớp hồ dầu kết nối còn
ướt.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE
Mặc quần áo bảo vệ, đeo găng tay và kính mắt bảo vệ mắt. Bôi
kem bảo vệ da, trong trường hợp rơi trên da, rửa sạch với nước
sau đó rửa thêm với nước xà phòng. Nếu ngộ độc phải liên hệ
ngay với Bác sĩ, nếu lỡ nuốt vào thì không được nôn mữa, uống
thật nhiều nước. Nếu rơi vào mắt thì phải mở to mắt ngâm trong
nước ít nhất 5 phút sau đó liên hệ ngay với Bác sĩ. N ếu rơi trên
người, cởi bỏ quần áo và rửa sạch nhiều lần với nước xà phòng.
Sản xuất tại Việt Nam
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.

