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Saûn phaåm choáng thaám
cho toilet, phoøng taém,
saân thöôïng, beå chöùa
nöôùc trong nhaø vaø
ngoaøi trôøi, beå bôi vaø
ban coâng
ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
Khả năng đàn hồi rất tốt, thích hợp chống thấm cho các kết
cấu có hiện tượng rạn nứt chân chim do tác động va đập
hoặc rung động nhẹ.
Có thể thi công trực tiếp trên bề mặt ẩm. Khi lớp vữa đã khô
có thể tiến hành ốp lát hoàn thiện lên bề mặt mà không cần thi
công bất kỳ lớp bảo vệ nào khác.
Có khả năng bám dính rất chắc chắn lên bề mặt bê tông hoặc
vữa trát. Thành phần hoạt tính sẽ thấm sâu vào hệ thống
mao dẫn trên bề mặt thi công tạo lớp bảo vệ chắc chắn.
Có tính chống thấm cực tốt, khả năng chống chịu điều kiện
thời tiết tốt và có độ bền cao.
Khả năng thoát hơi nước tốt giúp giữ bề mặt luôn khô ráo.
Không gây độc hại và ảnh hưởng đến sức khỏe.
PHAÏM VI SÖÛ DUÏNG
Mặt trong và mặt ngoài kết cấu bê tông, bê tông đúc sẵn,
tường gạch;
Bãi đỗ xe ngầm, đường hầm, cống rãnh, hệ thống ống nước,
mái nhà, tường và sàn, bể bơi, bể chứa nước, v.v.
Sửa chữa các kết cấu bê tông chịu tác động va đập nhẹ và có
vết rạn chân chim, xử lý chống thấm cho ống kỹ thuật xuyên
sàn.
Chuaån bò beà maët
Đảm bảo bề mặt cứng chắc, sạch, phẳng, không dính bụi
bẩn, mỡ, vụn vỡ và các chất tháo dỡ ván khuôn.
Trám phẳng những lỗ hổng, vết nứt thấy rõ trên bề mặt;
Nếu bề mặt quá khô, cần làm ẩm và loại bỏ lượng nước đọng
trên bề mặt.
HÖÔÙNG DAÃN THI COÂNG
Xử lý bề mặt đúng như phần hướng dẫn chuẩn bị bề mặt.
Nếu thi công trong điều kiện nóng và nắng gắt, cần làm ẩm
bề mặt trước khi thi công.
Tỷ lệ trộn:
Bột : phụ gia : nước = 11,6 : 8,4 : (0-0,5).
Cho phần phụ gia vào thùng chứa sạch và cho từ từ phần bột
vào, trộn đều đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất không bị
vón cục.

Thi công lớp K11 High Flexible Waterproofing Slurry đồng
nhất bằng chổi quét hoặc rulô. Trộn lại giữa các khoảng nghỉ
tránh sản phẩm bị đông kết. Nếu thi công với mục đích chống
ẩm, nên thi công 1 lớp. Nếu thi công với mục đích chống
thấm, thi công ít nhất 2 lớp. Thi công lớp thứ 2 khi lớp thứ
nhất đã khô (2-4 tiếng) và thi công theo phương vuông góc
với lớp đầu tiên.
LÖÔÏNG DUØNG
Với mục đích chống ẩm, thi công 1 lớp với độ dày khoảng từ
0,6-0,8 mm thì liều lượng: 0,9 ÷ 1,2 kg/m2, tùy thuộc vào độ
bằng phẳng của bề mặt thi công.
Với mục đích chống thấm, thi công 2 lớp với độ dày khoảng
từ 1,2-1,5 mm thì liều lượng: 1,8 ÷ 2,3 kg/m2, tùy thuộc vào độ
bằng phẳng của bề mặt thi công.
(Lượng dùng trên đây được tính toán dựa trên độ bằng
phẳng của bề mặt thi công).
TIEÂU CHUAÅN VAØ THOÂNG SOÁ THI COÂNG
Sản phẩm phù hợp theo tiêu chuẩn BS EN 14891:2007.
CHUÙ YÙ
Không được thi công tiếp lên bề mặt khi lớp chống thấm
chưa khô và được bảo dưỡng hoàn toàn.
Nhiệt độ thi công phải trên +5 OC. Không thi công khi độ ẩm
quá cao và cần đảm bảo hệ thống thông gió tốt trong khu vực
thi công.
Không trộn lại phần vữa đã đóng rắn với nước.
Nên kết hợp dùng sản phẩm với lớp lưới sợi thủy tinh khi
chống thấm cho khu vực mối nối, đoạn đứt. Cần tham khảo
sự tư vấn của bộ phận kỹ thuật của MAPEI để có giải pháp
hợp lý.
BAÛO QUAÛN
12 tháng trong bao bì còn nguyên, nơi khô ráo.
MAØU SAÉC
Xám.
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THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT (caùc giaù trò tieâu bieåu)
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Ketá quaû

≥ 70%

70

Bắt đầu đóng rắn, tiếng:

≤4

1

Đóng rắn cuối cùng, tiếng:

≤8

3

Cường độ lúc bắt đầu %:

≥ 1,2

1,4

Khả năng chịu nhiệt %:

≥ 80

90

Khả năng kháng kiềm %:

≥ 60

122

Khả năng kháng tia UV:

≥ 80

100

Cường độ lúc bắt đầu %:

≥ 200

270

Khả năng chịu nhiệt %:

≥ 150

185

Khả năng kháng kiềm %:

≥ 150

170

Khả năng kháng tia UV %:

≥ 150

175

Cường độ bám dính lên bề mặt ẩm (MPa):

≥ 0,5

1,2

Chống thấm

Chống thấm

Hàm lượng chất rắn khô (%):

Cường độ chịu kéo:

MPa
Độ giãn dài

Khả năng thấm nước, 0,3 MPa, 30 phút

Trộn đều bằng máy
trộn cho đến khi đạt
được hỗn hợp đồng
nhất, không vón cục

Hình ảnh làm ẩm bề
mặt do bề mặt thi công
quá khô

HÖÔÙNG DAÃN AN TOAØN CHUAÅN BÒ VAØ THI
COÂNG SAÛN PHAÅM
K11 High Flexible Waterproofing Slurry thành
phần A chứa xi măng có thể gây dị ứng khi tiếp xúc
với mồ hôi cơ thể.
K11 High Flexible Waterproofing Slurry thành
phần B chứa thành phần gây kích ứng nên có thể
gây dị ứng cho da nhạy cảm. Khuyến cáo, nên
mang găng tay, kính bảo vệ và tuân thủ các quy
định an toàn khi tiếp xúc với các sản phẩm hóa chất.
Nếu sản phẩm vương vào mắt hoặc da, rửa nhiều
lần bằng nước sạch và đến cơ sở y tế nơi gần nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo
Tài liệu an toàn sản phẩm, bản mới nhất.

hướng dẫn trong Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.
Nếu cần hỗ trợ bất kỳ thông tin nào, vui lòng liên lạc
với Bộ phận kỹ thuật của Mapei để biết thêm chi tiết.
Chúng tôi có quyền cải tiến và thay đổi sản phẩm của
mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
Phiên bản tiếng Việt được dịch lại dựa trên phiên
bản tiếng Anh 1126-7-2016.
LÖU YÙ PHAÙP LYÙ
Nội dung của Tài Liệu Kỹ Thuật (TDS) này có thể
được sao chép vào các tài liệu khác liên quan
đến dự án nhưng không được quyền bổ sung
hoặc thay thế bất kỳ điều khoản yêu cầu nào so
với bản gốc có hiệu lực tại thời điểm thi công
sản phẩm của MAPEI. Để cập nhật phiên bản
mới nhất cũng như những thông tin liên quan
đến việc bảo hành sản phẩm, vui lòng truy cập
website: www.mapei.com.vn.
BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO VỀ TỪ NGỮ HOẶC YÊU
CẦU TRONG/ HOẶC XUẤT PHÁT TỪ TÀI LIỆU
KỸ THUẬT NÀY SẼ LÀM MẤT HIỆU LỰC BẢO
HÀNH CỦA SẢN PHẨM TỪ CÔNG TY MAPEI.

SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG.
CHUÙ YÙ
Những thông số kỹ thuật và hướng dẫn thi công sản
phẩm trên đây được đúc kết từ những kiến thức và
kinh nghiệm tốt nhất của Mapei. Vì vậy, trong mọi
trường hợp, nên tuân thủ một cách nghiêm ngặt các

Taát caû caùc taøi lieäu tham khaûo
veà saûn phaåm ñöôïc cung caáp
theo yeâu caàu vaø ôû trang web:
www.mapei.com.vn

Coâng ty TNHH Mapei Vieät Nam
Nhaø maùy: Loâ 8, Ñöôøng soá 4, Khu coâng nghieäp Baéc Chu Lai,
Xaõ Tam Hieäp, Huyeän Nuùi Thaønh, Tænh Quaûng Nam, Vieät Nam
Tel: +84 235 3565 801-7 ° Fax: +84 235 3565 800
Email: marketing@mapei.com.vn ° Website: www.mapei.com.vn
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Cho thành phần B với
lượng dùng tương ứng
vào thùng trộn

ÑOÙNG GOÙI
Bộ 43 kg:
Thành phần bột (bao 25 kg) + Thành phần phụ gia
(can 18 kg) / bộ.
Bộ 20 kg:
Thành phần bột (bao 11,6kg) + Thành phần phụ gia
(can 8,4 kg) / bộ.

