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BITUMEN RUBBER LIQUID WATERPROOFING MEMBRANE 

Chống thấm Bitum nhũ tương chất lượng cao

BGT Bitum Coating là hợp chất nhũ tương bitum 

phân tán gốc nước được điều chỉnh bằng cao su tổng 

hợp một thành phần, có khả năng chống ăn mòn và 

chống thấm cho bê tông, tường xây gạch, sắt 

thép…bám dính tốt trên các bề mặt và rất phù hợp 

cho sơn phủ bảo vệ các hạng mục dưới mặt đất như 

nền móng các công trình. 

BỀ MẶT ỨNG DỤNG 

• Chống thấm trên các bề mặt bê tông, lớp vữa trát, 

tường xây 

• Sơn phủ chống thấm cho hạng mục dưới mặt đất 

như nền móng, vị trí cao hơn mực nước ngầm 

thường xuyên. 

• Chống thấm phần thân công trình như tường, ban 

công 

• Chống thấm phần mái như sân thượng, sàn mái 

• Có thể dùng làm lớp lót cho thi công màng khò 

bitum (tốt nhất vẫn là dùng primer chuyên dùng 

cho màng khò bitum). 

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM 

BGT Bitum Coating được chế tạo trên cơ sở bitum, 

cao su tổng hợp, nước và các chất phụ gia. Sản 

phẩm tuân thủ theo các tiêu chuẩn châu Âu về chất 

lượng và an toàn sức khỏe môi trường. Bám dính tốt 

trên các bề mặt bê tông, gạch, vữa và vật liệu bitum 

khác.  

Kháng vết nứt < 2mm 

Dạng/ màu Nâu, lỏng – sánh, đen khi đã 
khô 

Khối lượng thể tích 0,98 -1,2 kg/lit 

Hàm lượng chất không 
bay hơi 

72 ± 3% 

Thời gian khô bề mặt 6 – 8 giờ 

Thời gian khô cứng 
đầy đủ 

72 giờ 

Kháng hóa chất Kháng nước, hầu hết các dung 
dịch muối và axit. 

THI CÔNG 
   

Định mức Lớp lót: 0,2 - 0,5 kg/m2 (pha loãng với nước sạch theo tỷ lệ tối đa 1:1 tùy theo 
điều kiện thi công), chỉ pha trước khi thi công. 

Lớp phủ không pha: 0,8 – 1,2 kg/m2 

Số lớp phủ có thể từ 1 – 4 tùy yêu cầu độ dày lớp chống thấm và cách nhiệt. 

Điều kiện thi công  

Chuẩn bị bề mặt: Đối với bề mặt mới: Có thể dùng chổi quét hoặc bàn chải sắt để làm sạch các 
thành phần bám dính không chặt. Nếu trên bề mặt có những vị trí lồi trên 3mm 

thì phải được cạo bỏ. 

Đối với bề mặt là lớp sơn cũ: cần phải làm sạch tất cả các vết bẩn bám trên bề 
mặt bằng bàn chải cứng, các vi sinh vật có thể được làm sạch bằng thuốc diệt 

nấm thích hợp và rửa bằng nước sạch 24 giờ trước khi sơn. 

Đối với các bề mặt cũ có các lớp dễ vỡ vụn/bong bật thì phải làm sạch và chờ 
khô ráo (sau khoảng 24 giờ nếu làm sạch bằng nước), các vết nứt phải trám kín 
lại và chờ khô ráo sau đó thi công sản phẩm với lớp dầy hơn và sử dụng cùng 
lưới sợi thủy tinh và bột đá (nếu cần thiết). 

Các mảnh vụn bê tông cần được làm sạch. 

Nhiệt độ thi công: Từ 50C đến 350C 

Độ ẩm không khí: Dưới 60 % 
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Hướng dẫn thi công  

Phương pháp  

thi công/ dụng cụ: 

Bề mặt trước khi thi công phải khô và sạch, không dính dầu, mỡ, rêu mốc và các 
vật liệu dễ bong bật. 

Lớp lót: Thêm 100% nước vào BGT Bitum Coating rồi trộn đều. Dùng chổi, 

rulo hoặc bình phun phủ một lớp lót lên bề mặt. Để cho lớp lót này khô hoàn toàn 
trước khi thi công các lớp tiếp theo. 

Lớp phủ: Sau khi lớp lót khô, dùng rulo hoặc chổi quét sản phẩm BGT Bitum 
Coating nguyên chất lên bề mặt cần chống thấm. Lớp 2 cần quét theo hướng 

vuông góc với lớp 1 để đảm bảo sản phẩm lấp đầy bề mặt. 

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch tất cả các công cụ sau khi thi công bằng nước sạch. Khi đã đông cứng, 
sẽ rất khó để tẩy rửa. 

Thời gian khô: Khoảng 6-8 giờ khô mặt, khô cứng tối đa 72 giờ sau khi thi công (tùy theo điều 
kiện nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió). Kiểm tra bằng đầu ngón tay, khi ấn xuống 
không thấy sản phẩm dính lên là đã khô). 

Chú ý thi công: Không được thi công sản phẩm trong điều kiện thời tiết ẩm ướt, độ ẩm cao. 

Cần khuấy đều sản phẩm trước khi sử dụng. 

BGT Bitum Coating có thể khô nhanh hơn khuyến cáo nên cần có sung phun 

áp lực và tỷ lệ phun phù hợp. 

Không trộn BGT Bitum Coating với bất kỳ sản phẩm, chất độn, phụ gia nào 

trước khi thi công. 

Hướng dẫn an toàn: - 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. 

- Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước 

- Đổ bỏ chất thải: Theo quy định địa phương 

Miễn trừ Các thông tin và đặc biệt là các hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử 
dụng cuối cùng của các sản phẩm được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa 
trên những kiến thức, thử nghiệm và kinh nghiệm hiện tại của sản phẩm trong 
điều kiện được tồn trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường 
theo hướng dẫn.  

Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một 
mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu, cách thi công và 
điều kiện thực tế công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý đối với 
chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc một hướng dẫn bằng văn bản, hay bất 
cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản 
phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Chúng tôi có 
quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình trong điều kiện các Tiêu chuẩn đã 
thông báo. Quyền sở hữu của bên thứ Ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ 
được chấp nhận dựa trên Bảng điều kiện bán hàng của chúng tôi. Người sử dụng 
luôn phải tham khảo các Tài liệu kỹ thuật mới nhất được ban hành. Chúng tôi sẽ 
cung cấp tài liệu này theo yêu cầu. 

 

 

 


