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Contite® CFM 

A 2 IN ONE FLEXIBLE WATERPROOFING MEMBRANE ESPECIALLY FOR UNDERGROUND STRUCTURES 

  

MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Contite CFM là màng chống thấm đàn hồi một thành 
phần được nghiên cứu sản xuất kết hợp đặc tính của nhựa 
EVA với công nghệ tinh thể thẩm thấu kết tinh để bảo vệ 
các cấu trúc bê tông như đường hầm, ga tàu điện ngầm, 
tầng ngầm, nền móng, hang động, cấu trúc ngầm. 

Contite CFM kết hợp đặc tính co giãn, đàn hồi, bám dính 
của vật liệu màng polymer trên bề mặt bê tông với khả 
năng thẩm thấu chống thấm phía dưới bề mặt bê tông của 
công nghệ tinh thể.  

Contite CFM đạt các tiêu chuẩn Châu Âu EN1504 về các 
sản phẩm và hệ thống bảo vệ và sửa chữa bê tông. 

CÁC ỨNG DỤNG   

Contite CFM sử dụng cho các bề mặt nơi các lớp bê tông 
tiếp giáp nhau, kết nối bê tông cũ và mới. Đặc biệt phù 
hợp cho các công trình ngầm như: tầng hầm, ga tàu điện 
ngầm, bê tông phun hầm, phun hang, tường vách ngầm, 
các cọc trụ ngầm, hầm mỏ, các cấu trúc giữa nước, sàn 
mái và những hạng mục bê tông cần chống thấm khác.     

ĐẶC TÍNH / ƯU ĐIỂM 

• Sản phẩm lâu bền cùng với vòng đời lớp kết nỗi giữa 
hai lớp bê tông 

• Chống thấm cho bê tông lâu dài cùng vật liệu tinh thể 
thẩm thấu 

• Độ cao giãn và đàn hồi tốt, tạo cầu vết nứt tốt 

• Bám dính mạnh mẽ và bền với bê tông, thép 

• Kết nối với các hệ thống chống thấm khác dễ dàng 

• Dể dàng sửa chữa 

• Có thể thi công trên bê tông trong vòng 24 giờ sau khi 
đổ bê tông 

• Bảo vệ bê tông khỏi nguồn nước ngầm mạnh   

• Dễ dàng thi công trên diện tích rộng và bề mặt khó thi 
công 

• Khô nhanh trong vòng 2 -3 giờ tùy theo độ ẩm và nhiệt 
độ. 

• Phù hợp cho bê tông phun có gia cường sợi thép 

• Không cháy 

• Không VOCs 

LỢI THẾ SO SÁNH VỚI VẬT LIỆU POLYURETHANE 

• Tích hợp thành một phần của bê tông với khả năng 
chống thấm vĩnh viễn. 

• Thi công được trên bê tông ẩm 

• Chống trên bề mặt và phía dưới bề mặt bê tông 

• Thời gian thi công nhanh sau khi đổ bê tông 

• Không độc, chống cháy, không VOCs 

• Kinh tế 

• Không cần lớp phủ bảo vệ 

 

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM  

• Độ giãn dài: ≥ 150% (ASTM D412) 

• Kháng thấm nước: Không (BS EN 12390-8:2000) 

• Độ bám dính trên bê tông: >1.5 N/mm2 (BS EN ISO 
4624:2003/ASTM D4541) 

• Độ bám dính trên thép:  >2 N/mm2 
(BS EN ISO 

4624:2003/ASTM D4541) 

• Khả năng tạo cầu vết nứt: >2.5 mm (when applied at 
correct thickness BS EN 1062-7; 2004 Class A) 

• Khả năng kháng hóa chất: Đạt chuẩn BSEN 14414 

Method A  

• Khả năng kháng rửa trôi, bào mòn: Đạt chuẩn SEN 

14415 Method A & B 

• Khả năng gây cháy: Không ( BS EN ISO 13501-1; BS 
EN ISO 11925-2) 

• Khả năng kháng lửa: Đạt chuẩn BS EN ISO 11925-2 

• Ngoại quan:  Bột màu xám vàng nhạt (có phối      
màu theo yêu cầu) 

• Trọng lượng riêng: 550 – 650 gram / Lít  

 
Đặc điểm vật liệu lớp lót: 

• Ngoại quan:  Chất lỏng màu xanh 

• Trọng lượng riêng: Khoảng 1.20 – 1.22 kg / lít 
• Tính độc: Không độc 
• pH: 10 – 13 
• Nguy cơ cháy, nổ: Không 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG 

Chuẩn bị bề mặt:  

• Bề mặt bê tông phải được làm sạch và rắn chắc. 
Loại bỏ bụi xi măng, bụi bẩn, dầu mỡ, phụ gia đóng 
rắn v.v..bằng cách phun nước áp lực cao, bắn cát 
ướt hoặc bàn chải. Bê tông bị lỗi ở dạng vết nứt, rỗ 
tổ ong, v.v... phải được loại bỏ và xử lý vữa sửa chữa 
chuyên dụng.  

• Bề mặt phải được tưới nước trước khi thi công. Bề 
mặt bê tông phải ẩm nhưng không được đọng nước 
trên bề mặt. 

Thi công lớp lót:  

Thi công lớp lót bằng thiết bị phun đeo lưng, bàn trải 

hay con lăn. Định mức 5 m2/ lít, khả năng phun phủ 

100 – 150 m2 mỗi giờ. Thời gian khô 6 giờ. Cần thi 

công Contite CFM sau khi lớp lót đã khô. 

Thi công Contite CFM: 

Định lượng nước: Bao 15 kg cần 6.75 – 8.25 lít nước 

sạch. Sử dụng máy trộn vữa chuyên dụng khuấy vữa 

trong vòng ít nhất 2 phút. 
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• Thi công Contite CFM bằng máy phun bê tông 
(shotcrete machine). Liên hệ đại diện Cormix để có 
thông tin chi tiết về thiết bị phun bê tông và việc thi 
công. 

• Thi công Contite CFM bằng máy phun vữa (mortar 
sprayer). Liên hệ đại diện Cormix để có thông tin chi 
tiết về thiết bị phun vữa và việc thi công. 

• Contite CFM có thể thi công bằng chổi quét, con lăn 
cho những diện tích nhỏ. 

THI CÔNG LỚP TẤM BÊ TÔNG SÀN    

Contite CFM phù hợp cho thi công phun chống thấm 

phía dưới sàn bê tông của các tầng hầm ngầm dưới đất 

như ga tàu điện ngầm, tầng hầm, bão đỗ xe. Cormix có 

các giải pháp và quy trình chống thấm nghiêm ngặt cho 

các hạng mục như tường vách, lớp ngăn, đáy hầm….và 

đã chứng minh kết quả và hiệu quả tại nhiều công trình 

lớn tại nhiều quốc gia.  

Vui lòng liên hệ Cormix để được cung cấp giải pháp và 

bản vẽ thiết kế chi tiết công nghệ này để áp dụng vào 

công trình.       

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG 

Khoảng 1.2 – 3.6 kg / m2 với độ dày 2 – 6 mm. Có thể 

phun nhiều lớp với độ dày tối đa mỗi lớp là 2mm, tổng 

chiều dày là 6 mm. Thời gian phun tối thiểu giữa hai lớp 

là 3 giờ, tùy theo nhiệt độ và độ ẩm. 

Lớp lót, định mức: 5 m2/ lít   

ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN 

• Contite CFM được đóng gói trong bao 15kg 
• Bảo quản trong kho, tránh ánh nắng mặt trời, độ ẩm 

cao 
• Hạn sử dụng: 12 tháng 

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE 
 

Contite CFM có tính kiềm cao. Sử dụng găng tay cao su 
bảo hộ và kính bảo vệ mắt bảo vệ khi sử dụng.  

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.  

Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước. Đổ bỏ 
chất thải: Theo quy định địa phương. 

 

 

 

 

 

 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT 
The Cormix International Technical Service Department 
luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách trong việc sử dụng sản 
phẩm được tốt nhất. 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  

 
 

ISO 9001: 2015 verified 
by TUV Nord. 

ISO 14001: 2015 verified 
by Lloyd's Register 

International. 

 
 
CORMIX INTERNATIONAL LIMITED 

89 Romklao Rd., Sansab, Minburi, Bangkok 10510 
Tel. (66 2) 917 3955-8 
Fax. (66 2) 917 3959 
http://www.cormix.com  
E-mail: info@cormix.com 
 

Nhà nhập khẩu: 

Công ty TNHH BGT VINA 

Hà Nội: 201 Nguyễn Văn Trỗi – P.Mộ Lao – Q.Hà Đông 

Tel. 0912 922 357 

HCM: 688/24 Quang Trung - P. 11 - Q. Gò Vấp  

Tel. 0902 961 525 

http://www.bgtvina.com / E-mail: tuvan@bgtvina.com 

 
 

 

Miễn trừ: 
 

Thông tin thể hiện khả năng của sản phẩm được thí 
nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc thí nghiệm bởi 
những bên khác nhau có thể đem lại những kết quả khác 
biệt do những yếu tố ngoại cảnh như việc lấy mẫu phải 
đúng cách, trộn đúng kỹ thuật, biến thiên nhiệt độ, cốt 
liệu và điều kiện thực tế tại công trường….chúng tôi 
không đảm bảo các kết quả thí nghiệm sẽ giống nhau 
và không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với 
các thông tin công bố này.  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. 

mailto:tuvan@bgtvina.com

