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CHỐNG THẤM GỐC XI MĂNG 2 THÀNH PHẦN 

Chất lượng, hiệu quả, kinh tế, co giãn tốt, không độc - an toàn cho nguồn nước.  

BGT Seal F là vữa chống thấm gốc xi măng 

polyme cải tiến, 2 thành phần, bám dính tốt, độ 

đàn hồi tốt. Sự kết hợp giữa hợp chất polyme 

cùng vật liệu xi măng, cát và các phụ gia chất 

lượng cao đem lại một giải pháp chống thấm chất 

lượng, lâu bền và kinh tế, phù hợp cho những 

hạng mục từ móng đến mái như phủ bảo vệ 

móng ngầm dưới đất, bể nước, nhà vệ sinh, mái, 

lan can…..  

- Co giãn tốt, có tính đàn hồi và che phủ hoàn 

hảo các vết nứt chân chim, khe nứt nhỏ. 

- Bám dính và kháng xé tốt 

- Chịu được thời tiết - có thể sử dụng ngoài 

trời 

- Không độc, an toàn để sử dụng cho bể nước 

sinh hoạt 

- Cho hơi nước đi qua - Cho phép bề mặt 

thoát hơi nước, ngăn ngừa áp lực do sự tích 

tụ hơi nước. 

- Chịu được áp lực nước tốt với độ dày lớp 

chống thấm 2mm sau khi khô  

- Có thể thi công bằng chổi/cọ, bay hoặc máy 

phun thích hợp 

ỨNG DỤNG 

BGT Seal F thích hợp cho các khu vực: 

- Phủ bảo vệ và chống thấm hạng mục 

ngầm như hầm, nền móng  

- Bể nước, hồ bơi, nhà tắm, sàn nước 

- Các hạng mục mái nhà, lan can, ban công, khu 

vực lộ thiên ngoài trời 

- Các khu vực phía trên ô văng và bao quanh cửa 

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

Cường độ bám dính 

(Adhesion to concrete) 

> 0.9 N/mm2 (28 ngày 

trên bề mặt bê tông) 

Cường độ chịu kéo 

(Tensile Strength)  
> 1.2N/mm2 

Độ giãn dài khi đứt 

(Elongation at break) 
> 140% 

Khả năng tạo cầu vết nứt 

 (Crack bridging ability) 
≥ 0.75 mm 

Độ thấm nước dưới áp lực thuỷ 

tĩnh 1.5 bar trong 7 ngày 
Không thấm  

Thời gian khô bề mặt 50 phút 

Định mức trung bình: 

- Tối thiểu: 2 kg / m2 / 2 lớp phủ 

- Khu vực chịu áp suất, bể nước, hồ bơi: 3 kg / m2 / 2 lớp 

phủ 

Thành phần & đóng gói bộ 30 kg 

- Phần A - Lỏng (Liquid): Can 10 kg 

- Phần B - Bột xám (Powder): Bao 20 kg  
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Chuẩn bị dụng cụ - Máy trộn, máy mài, bản chải sắt, bay, cọ quét 

- Dụng cụ hoặc thiết bị khác cho công tác chống thấm khi cần thiết 

Chuẩn bị bề mặt - Bề mặt bê tông phải đặc chắc, bằng phẳng, cần được làm sạch 

đến khi không còn vết dầu mỡ hay bụi bẩn. 

- Những bề mặt hút nước, phải được làm ẩm đến mức bão hòa 

nước, nhưng không đọng nước trên bề mặt khi thi công. 

Trộn - Lắc đều phần A (chất lỏng) trước khi sử dụng. 

- Đổ phần chất lỏng vào thùng sạch. Từ từ thêm phần bột vào thùng 

chất lỏng A. Đồng thời sử dụng máy khuấy để khuấy hỗn hợp trong 

khoảng 3 phút cho đến khi đạt được sự đồng nhất. 

Thi công - Sử dụng bàn chải lớn quét lớp thứ 1 lên toàn bộ bề mặt. Đợi lớp 1 

khô bề mặt (dùng ngón tay kiểm tra thấy không còn dính) rồi quét 

lớp thứ 2 theo phương vuông góc với lớp thứ 1. 

- Sử dụng lưới gia cường có tính năng đàn hồi và chống thấm dọc 

theo các khe co giãn hoặc dọc theo tiếp giáp giữa chân tường và 

sàn. Quét 1 lớp BGT Seal F tại các nơi tiếp giáp, đặt lưới gia 

cường, vuốt phẳng đến không còn bọt khi phía sau để đảm bảo 

băng dính chặt vào lớp chống thấm. Để khô, quét lớp thứ 2 theo 

phương vuông góc lớp 1. 

Bảo dưỡng sau thi công Bảo dưỡng tối thiểu 3 ngày để đảm bảo lớp chống thấm đông cứng 

hoàn toàn và để hạn chế sự co ngót. 

- Chờ 24 giờ trước khi dán gạch 

- Chờ 4-7 ngày sau khi dán gạch mới tích nước vào hồ 

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. 

Lưu ý khi thi công - Tránh thi công dưới trời nắng gắt và gió mạnh. 

- Tại những khu vực có tốc độ thấm nhanh, nên thi công 3 lớp chống 

thấm. 

- Không được lưu thông hoặc đi lại trên lớp chống thấm, ngay cả khi 

lớp chống thấm đã khô cứng, vì có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả 

việc chống thấm. 

THI CÔNG 
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THÔNG TIN AN TOÀN SỨC KHỎE 

- 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. 

- Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước 

- Đổ bỏ chất thải: Theo quy định địa phương 

BẢO QUẢN 

 

Bảo quản Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát, trong bóng râm. 

Hạn sử dụng Trong vòng 09 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bao bì còn 

nguyên vẹn, điều kiện lưu trữ tốt. 

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. 

 

 

 


