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BGT SKIMCOAT 

Smooth finish, concrete surface repair  

Lớp phủ nhẵn cho bề mặt tường và trần, bền chắc, bám dính tốt, không độc hại

BGT Skimcoat là vật liệu phủ bề mặt cao cấp gốc 

xi măng, được sản xuất theo công nghệ Châu Âu, 

sử dụng các nguyên liệu xi măng Portland và 

khoáng chất chất lượng cao kết hợp với polymer 

và phụ gia Châu Âu. Sản phẩm được dùng để 

làm lớp phủ cho các bề mặt tường và trần. Sau 

khi thi công tạo thành lớp phủ kiến trúc nhẵn có 

độ mịn vừa phải, có độ bám dính tốt, phù hợp cho 

các hạng mục trong nhà và ngoài trời.  

- Độ bám dính tốt, sử dụng lâu bền 

- Giảm thiểu nứt do co ngót 

- Chất lượng ổn định 

- Bền với thời tiết 

- Độ mịn vừa phải, có thể không cần lớp bả 

mattit trước khi sơn lót 

- Không mùi, không độc hại.  

ỨNG DỤNG 

- Sửa chữa, trám vá các bề mặt bê tông và 

vữa để tạo ra sự nhẵn mịn cho các hạng 

mục như tường, trần, xà, cột…     

- Lớp phủ cho các loại bê tông lắp 

ghép, bê tông đúc sẵn. 

 

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT 

 

Cường độ nén ≥ 9 N/mm2 

Độ bám dính ≥ 0.7 N/mm² 

Thời gian thi công  30 phút 

Thời gian chờ trước khi lưu thông 24 giờ 

Chiều dày thi công: Tối thiểu 1 mm và tối đa 3 mm 

cho mỗi lớp. 

Định mức: 1 bao 25 kg cho khoảng 17 -22 m2 tường 

 

 

 Bước 1: 

Chuẩn bị bề mặt 

- Bề mặt thi công cần phải được làm sạch, loại bỏ các chất bẩn và bụi như dầu, 

hoá chất, v,v.  

- Làm ẩm và bão hòa bề mặt, không để đọng nước trên bề mặt khi thi công. 

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG 
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Bước 2: 
Phương pháp 

trộn 

- Cho nước vào thùng trộn trước, sau đó cho BGT Skimcoat từ từ vào sau, đồng 

thời dùng máy khuấy vữa trộn đều trong khoảng ít nhất 2 – 3 phút cho đến khi 

hỗn hợp đồng nhất và sệt lại hoàn toàn. 

- Tỉ lệ pha nước theo thông tin hướng dẫn của nhà sản xuất  

Bước 3: 

Thi công 

- Dùng bay bằng thép để thi công làm nhẵn các bề mặt 

- Thi công từng lớp với chiều dày từ 1 - 3 mm cho mỗi lớp như khuyến cáo 

- Đảm bảo chắc chắn rằng bề mặt phải khô trước khi thi công lớp tiếp theo. 

- Có thể hoàn thiện bề mặt bằng cọ mềm hoặc xoa nhẵn bằng bay. 

Lưu ý khi thi 
công 

- Có các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ việc thi công khỏi ánh sáng trực tiếp 

của mặt trời cũng như mưa hoặc gió mạnh. 

- Không trộn ít nước hoặc nhiều hơn liều lượng khuyến cáo. 

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. 

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 

ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN 

Đóng gói Bao 25 kg. 

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 liên quan đến sản phẩm BGT VINA được chúng tôi cung cấp và 
khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng 
cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, 
do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, 
chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, 
cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, 
khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới 
nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm 
với mục đích thi công mong muốn. 

 


