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Contite® HHH  
A TRIPLE MECHANISM LIQUID CONCRETE PROTECTION & WATERPROOFING BY CRYSTALLIZATION SYSTEM 

 
How Contite HHH Seals Concrete & Cracks  
(Not to Scale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ba cơ chế hoạt động của Contite HHH 

Đẩy nước  

Hydrophobic 

 Khả năng đẩy nước (hiệu ứng lá 

sen) cho bề mặt bê tông 

Provides water repellency to 

the substrate. 

Ái nước 

Hydrophilic 

 Khả năng ái nước để thẩm thấu 

và phát triển tinh thể  

Provides water absorption for 

crystal growth. 

Hút ẩm 

Hygroscopic 

 Hấp thụ hơi ẩm trong bê tông để 

hình thành và phát triển tinh thể   

Absorbs moisture form air in the 

form of water vapour and uses 

it for crystal growth formation. 

 

TIÊU CHUẨN  

• Đạt chuẩn BS EN 12390-8:2009 – về độ cứng và 
chống nước xâm nhập dưới áp lực 5 bar trong 72 giờ. 

• Đạt chuẩn ASTM C1202 về sự kháng xâm nhập ion 
clorua. 

• SEM – TISTR lab - Phòng Lab kiểm tra sự thẩm thấu 
và phát triển tinh thể 

• Đạt chuẩn ASTM C1202 về sự thẩm thấu hàm lượng 
Ion clorua 

• Tính độc: Nontoxic, tested by SGS 

• SGS lab - APHA,AWWA- Phòng lab SGS Thụy Sĩ thí 
nghiệm và kiểm tra chất lượng nước, các loại nước 
thải đối với bê tông. 

 

 

 

  

MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Contite HHH là dung dịch phun chống thấm thẩm thấu 
kết tinh với ba cơ chế tác động bảo vệ bê tông, không 
dung môi, không độc hại và thân thiện với môi trường. 
Với đặc tính thẩm thấu sâu vào trong bê tông ,vật liệu 
tinh thể trong Contite HHH khi phun trên bề mặt sẽ thẩm 
thấu và phản ứng với các thành phần xi măng trong bê 
tông để hình các tinh thể không hòa tan, làm kín các vết 
nứt nhỏ, lỗ rỗng, mao mạch trong bê tông, tạo thành lớp 
chống thấm phía dưới bề mặt bê tông, ngăn chặn sự xâm 
nhập của nước, dung dịch hóa chất, nước mặn, nước 
thải…Bên cạnh đó là sự kết hợp với tính năng kị nước trên 
bề mặt giúp ngăn chặn sự hình thành và tích tụ nước trên 
bề mặt bê tông. Contite HHH vẫn cho phép các hơi nước 
đi qua màng bảo vệ chống thấm này giúp cho bê tông 
vẫn có thể thở (the concrete breathes). 

Sản phẩm duy trì tính năng bảo vệ này trong suốt vòng 
đời bê tông, bất kể khi nào có nước hay hơi ẩm hiện diện 
trong bê tông sẽ kích hoạt hợp chất hoạt động để hàn 
gắn các lỗ rỗng, vết nứt trong tương lai. 

Contite HHH 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 HHH được sử dụng để bảo vệ các cấu trúc bê tông 
cho các công trình trên biển và ven biển, bể, bồn chứa 
nước, các silo, cao tốc, cầu, hầm, đường chạy sân bay, 
khu đậu xe, hồ bơi, cấu kiện bê tông đúc sẵn, ống cống 
bê tông, tấm panel bê tông….  

ĐẶC TÍNH / ƯU ĐIỂM 

• Hàn gắn các vết nứt hiện hữu và các vết nứt chân 
tóc trong tương lai khi tiếp xúc với nước. 

• Bảo vệ giúp kháng sự xâm thực của nước, clorua và 
sunfat, tăng khả năng kháng sự tấn công của hóa 
chất, a xít nhẹ, kiềm hóa và cacbonat hóa. 

• Tăng độ đặc chắc và kháng thấm cho bê tông 

• Tăng khả năng kháng trượt và giao thông phía trên  

• Tăng độ bền và độ cứng bề mặt cho bê tông 

• Kháng tia UV và không cần phủ bảo vệ phía trên 

• Tính năng kháng nước với hiệu ứng lá sen 

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

• Chống thấm và hàn kín các vết nứt rộng 0.5 mm ở 
hiện tại và trong tương lai (bê tông tự hàn). 

• Chịu được ứng suất nhiệt 

• Có thể thi công các lớp phủ phía trên như bê tông 
asphan…. 

• Tương thích với bê tông có chứa PFA, GBFS, Silica 
fume (tro, xỉ lò cao - Pulverised Fuel Ash) và các vật 
liệu pozzolanic khác.  

• Không độc, an toàn cho nguồn nước sinh hoạt 

• Dễ kiểm soát và giám sát thi công 

0-0.5 mm 

Contite HHH penetration is 

determined by concrete grade & 

porosity 

0-0.5 mm. crack Stresses develop 

& cause crack. Crack sealed by 

Contite HHH. 

Cracks >0.5 mm. The surrounding 

area of the cracks mouth is sealed. 

As the crack narrows it is sealed by 

Contite HHH. The cracks mouth 

may be sealed via a combination of 

calcium acetate & Contite HHH or 

Contite HHH on its own. 

2 mm 

0.5mm 



 

 

Contite® HHH  
A TRIPLE MECHANISM LIQUID CONCRETE PROTECTION & WATERPROOFING BY CRYSTALLIZATION SYSTEM 

 

 

 

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM  

Ngoại quan:   Dạng lỏng đục  

Trọng lượng riêng: 1.15 - 1.25 kg/ltr 

pH:    11-13 

Thời gian khô:   min. 2 hrs 

Thời gian phủ lớp sau:  5-6 hrs 

Khả năng sơn phủ:  Tốt / Excellent 

Nguy cơ gây nổ:   Không / None 

Điểm gây cháy:   Không / None 

Định mức trung bình: 1 lít / 5 m2  

 

LƯU Ý QUAN TRỌNG  

• Contite HHH chỉ có thể phun trên bê tông có tối thiểu 
2 tuần tuổi, tốt nhất là 4 tuần sau khi thi công bê tông. 
Contite HHH đặc biệt hiệu quả trên bê tông cũ.   

• Contite HHH có thể được phun ngay sau khi tháo ván 
khuôn, khi đó Contite HHH có công dụng như phụ gia 
đóng rắn và vật liệu làm đặc chắc bê tông. Sau khi 
bê tông đạt 28 ngày tuổi thì cần phun phủ lớp thứ hai 
để tạo hiệu quả chống thấm, đẩy nước như thiết kế. 

• Contite HHH không thích hợp sửa chữa các vết nứt 

kết cấu còn đang phát triển. Sử dụng sản phẩm vữa 

sửa chữa chuyên dụng để xử lý mạch ngừng thi công/ 

các lỗ và ống kỹ thuật xuyên qua bê tông.  

• Khi Contite HHH bị dính hay tiếp xúc các vật liệu như 
thủy tinh, nhôm, gỗ, gạch, đá các bề mặt sơn thì cần 
phun rửa sạch ngay bằng nước. 

• Contite HHH là sản phẩm được thiết kế không phải 
để chống chịu sự tấn công của các chất a xít hay kiềm 
mạnh 

• Không sử dụng Contite HHH cho công tác chống 
thấm ngược. Sử dụng sản phẩm khác của Cormix cho 
công tác chống thấm ngược. 

• Với những bề mặt đã sử dụng các loại bột tăng cứng, 
bột màu hay các loại vật liệu khác thì cần tham vấn 
với Cormix để có giải pháp cụ thể trước khi thi công 
Contite HHH. 

  

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG 

Lưu ý khi thi công: 

• Nhiệt độ thi công trong dải từ 5°C - 35°C. 

• Tránh thi công khi sắp có mưa hoặc gió lớn. 

• Lắc đều dung dịch Contite HHH trước khi thi công 

• Nếu có mưa ngay sau khi thi công Contite HHH thì 
phải phun bổ sung sau khi khô bề mặt 

Chuẩn bị bề mặt: 

• Các hư hỏng bề mặt, chẳng hạn như tổ ong, các 
khuyết tật bề mặt,vv… phải được xử lý & sửa chữa 
chuyên dụng. 

• Loại bỏ bất kỳ loại dầu ván khuôn, hợp chất đóng rắn 
hoặc các phương pháp xử lý trước đó phải được loại 
bỏ hoàn toàn. 

• Bề mặt phải được quét và phun nước làm sạch để tạo 
sự mở cho bề mặt bê tông tiếp nhận Contite HHH đi 
sâu vào các mao mạch, lỗ rỗng trong bê tông. Bê 
tông cần khô và không có bụi (không có khu vực ẩm 
ướt!), tối thiểu 24 giờ sau phun nước làm sạch mới thi 
công phun Contite HHH.  

Quy trình thi công: 

Contite HHH có thể được thi công bằng phun, cọ quét 
hay con lăn. Với một bình xịt phun đeo lưng đơn giản, có 
thể thi công phủ trên bề mặt khoảng 100-150 m² mỗi giờ 
(cần đeo kính bảo vệ mắt khi phun). Contite HHH cần 
được phun ướt đẫm trên bề mặt bê tông.  

Liên hệ với đại diện Cormix để biết thêm chi tiết về thiết 
bị dụng cụ thi công và việc thi công. 

Dụng cụ: Bình phun xịt áp suất thấp, chổi lông mềm, 
thanh gạt cao su, con lăn sơn. 

Bước 1: Xác định các vết nứt nhỏ trên bề mặt và phun 
ngập Contite HHH với định mức 3 -5 m dài / lít.  

Bước 2: Phun Contite HHH với áp lực thấp lên bề mặt đã 
được xử lý theo định mức phủ khuyến cáo. 

Bước 3: Sau khi thi công Contite HHH, cần 2 - 6 giờ để 
khô bề mặt, sau đó cần phun nước ướt đẫm bề mặt đã 
thi công. 

Bước 4: Tiếp tục phun nước ướt đẫm bề mặt đã thi công 
vào ngày thứ hai và thứ ba sau thi công.  

Bước 5: Sau ngày thứ ba bảo dưỡng nước, khu vực đã xử 
lý Contite HHH có thể được ngâm nước/ thử nước để xác 
định đặc tính chống thấm và xử lý những điểm bị thấm. 

Khu vực tường vách bê tông ngầm dưới mặt đất, cần đảm 
bảo bề mặt bê tông khô ráo trước khi thi công.  

Những khu vực chịu áp suất tĩnh cao, vui lòng liên hệ với 
đại diện Cormix để được tư vấn giải pháp phù hợp.  
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ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN 

• Contite HHH được đóng can 25 lít và phi 200 lít 
• Bảo quản trong kho, tránh ánh nắng mặt trời, độ ẩm 

cao 
• Khuấy đều sản phẩm trước khi sử dụng 
• Hạn sử dụng: 12 tháng 

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE 
 

Sử dụng kính bảo vệ mắt, găng tay cao su 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 
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