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Contite® Seal 

POWDER CONCRETE PROTECTION & WATERPROOFING BY CRYSTALLIZATION SYSTEM 

  

MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Contite Seal là giải pháp độc quyền của Cormix để bảo 
vệ bê tông khỏi thấm và ăn mòn bằng công nghệ tinh thể 
và khả năng thẩm thấu. Khi xuất hiện nước hay hơi ẩm 
trong bê tông, Contite Seal có các phân tử ái nước giúp 
cho các hợp chất tạo tinh thể di chuyển trong các mao 
mạch vào sâu bên trong khối bê tông và hoạt hóa với các 
sản phẩm phụ của quá trình thủy hoá xi măng để tạo 
thành các tinh thể không hòa tan, làm đặc kín các mao 
mạch và lỗ rỗng trong khối bê tông, tạo thành lớp chống 
thấm trong bê tông, ngăn sự xâm nhập của nước, hóa 
chất hay các chất gây hại khác.  

Lớp chống thấm này cho hơi nước đi qua do đó bê tông 
vẫn có thể “thở” (the concrete breathes), trong khi vẫn 
chống thấm đối với nước, nước biển, nước thải, hóa chất 
hay những loại dung dịch khác. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN  

• Khả năng chống thấm: Đạt chuẩn Châu Âu BSEN       
12390 và Nhật JISA 1404  

• 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 

• Hàm lượng clorua: Nil (Không) 

• Tính độc: Nontoxic, tested by SGS 

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

 

CÁC ỨNG DỤNG   

Contite Seal sử dụng được cho tất cả các cấu trúc bê 
tông cần chống thấm và bảo vệ chống ăn mòn như: Hệ 
thống thoát nước thải, bể chứa nước thải, hồ chứa nước, 
đường hầm, hố ga, hầm và cấu trúc ngầm, nền móng, 
đập nước, sàn đậu xe, bể nước, hồ bơi. 

Contite Seal bảo vệ bê tông khỏi nước thải độc hại, nước 
thải hóa chất, nước thải có a xít, cacbon hóa, nước muối, 
sunfat và các vật liệu có hại khác. 

ĐẶC TÍNH / ƯU ĐIỂM 

• Chống thấm và bảo vệ bê tông và cốt thép được bền 
vững  

• Không độc hại, thân thiện với môi trường, có thể 
dùng cho nguồn nước sinh hoạt. 

• Có thể sử dụng cho bê tông tươi và bê tông ẩm  
• Dễ kiểm soát và định lượng 
• 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. 
• Sử dụng để chống thấm ngược cho các kết cấu bê 

tông ngầm. 
• Được sử dụng rộng rãi cho công việc sửa chữa bê 

tông và đặc biệt hữu ích để áp dụng vào chống thấm 
ngược cho các cấu trúc chứa nước hoặc cấu trúc 
ngầm cả ở trên và dưới mặt đất. 

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

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM  

Ngoại quan:  Bột màu xám 
Tỉ trọng ướt:  Approx. 1.90 kg/ltre 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG 

Chuẩn bị bề mặt  
Bề mặt bê tông phải được làm sạch và có một bề mặt 
“mở” mao mạch. Loại bỏ bụi xi măng, bụi bẩn, dầu mỡ, 
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. 

TRỘN 

Trộn một bao 25 kg với 6,50-7,00 lít nước sạch. Không 

trộn quá nước nếu không hỗn hợp có thể nứt & phồng 

khi khô. Luôn cho nước trước và bột sau, phải được trộn 

bằng thiết bị trộn vữa chuyên dụng cho tới khi đạt được 

độ mịn sánh/ sệt vừa phải. Khuấy đều hỗn hợp thường 

xuyên, không thêm nước, chỉ khuấy đều để duy trì tính 

thi công…Chỉ trộn đủ vật liệu để sử dụng trong vòng 30 

phút. 

Fully developed crystal growth at 28 days within the capillary tracts of concrete 
blocking flow of water. 



 

Page 2 of 3 
 

Contite ® Seal  

POWDER CONCRETE PROTECTION & WATERPROOFING BY CRYSTALLIZATION SYSTEM 

 

 

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG 

Quét phủ bề mặt bê tông cũ: 

Sử dụng bay và chổi quét phủ Contite Seal đều trên bề 

mặt bê tông. Lớp thứ hai phải được thi công khi lớp thứ 

nhất vẩn còn “ẩm”. Nếu quá khô thì cần làm ẩm (không 

đọng nước bề mặt) để thi công lớp thứ hai. 

Thi công rắc khô: 

Dùng cho bê tông mới – Sử dụng Contite Seal trực tiếp từ 

bao bì. Cần mang găng tay bảo hộ rắc bột khô trên lớp 

bê tông mới với mật độ 1.6 kg/m2 rắc khô hai lần theo hai 

hướng vuông góc nhau. Trước khi làm nhẵn hoàn thiện 

bề mặt bê tông. 

Lớp bê tông lót – Đảm bảo rằng tất cả các mảnh vụn, tạp 

chất như đất, dầu mỡ, dầu, v.v ... được loại bỏ khỏi bề 

mặt bê tông trước khi rắc khô. Cũng có thể thi công quét 

phủ bề mặt lớp bê tông lót. Định mức 1,2 kg/m2. 

Mối nối thi công :  

Thi công lớp vữa hoặc bột rắc khô Contite Seal định 

mức 1.5 kg/m² ngay trước phía trên các lớp kết nối 

bê tông (Cormix cung cấp các giải pháp mối nối bê 

tông bền vững).  

 

 

BẢO DƯỠNG SAU THI CÔNG  
Contite Seal cần được dưỡng ẩm bằng phun sương trên 

bề mặt, tránh bay hơi bởi mặt trời hay gió mạnh. Có thể 

phủ vải ướt hay vải nhựa để bảo vệ bề mặt. Bề mặt cần 

tránh mưa hay sương đọng trong 24 giờ. Khu vực kín gió 

như hầm, hố thang máy cần phun nước sạch dưỡng ẩm 

3-4 lần mỗi ngày, trong 3 ngày.  

 

LỚP PHỦ PHÍA TRÊN 
Các bề mặt bê tông dùng vữa Contite Seal có thể phủ 

được epoxy hoặc các vật liệu sơn phủ khác, trước đó bề 

mặt cần được làm trung tính bằng vật liệu Contite Seal 

cleaner. Tối thiểu sau 2 tuần mới được sơn phủ phía trên 

lớp Contite Seal. 

THÔNG TIN QUAN TRỌNG 
• Với các cấu trúc bê tông chứa chất lỏng nước như bể 

chứa, hầm …. Contite Seal cần có thời gian đóng rắn 

trong 2 ngày và hóa cứng trong 12 ngày trước khi 

chứa chất lỏng. Do đó không ngâm nước trong tối 

thiểu 14 ngày sau khi hoàn thiện. 

• Contite Seal cần từ 2- 4 tuần sau thi công để thẩm 

thấu và hoạt hóa tạo tinh thể. 

• Không thi trên bề mặt bê tông khô (chưa được làm 

bão hòa và tạo ẩm) 

• Sau ít nhất 48 giờ mới được đi lại phía trên lớp Contite 

Seal. 

• Có thể phủ lấp vật liệu sau 3 ngày thi công lớp cuối 

cùng. 
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ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ  

Trên nguyên tắc chung, có thể thực hiện hai lớp phủ 
Contite Seal trên các bề mặt bê tông với định mức 
khoảng 0,5 - 0,75 kg / m2 / một lớp phủ.  

Nếu chỉ dùng một lớp phủ thì định mức tối thiểu là 0.8 – 1 
kg / m2 . 

Các bề mặt tường vách bê tông, các cấu trúc chứa nước: 
Định mức sử dụng hai lớp phủ là 0.75 kg / m2 / một lớp 
phủ. Định mức sử dụng một lớp phủ là 1 kg / m2. Sử dụng 
chổi quét hoặc phun. 

Các bề mặt tường vách bê tông có áp suất tĩnh: Định mức 
sử dụng hai lớp phủ là 0.75 - 1 kg / m2 / một lớp phủ. Định 
mức sử dụng một lớp phủ là 1 kg / m2. Sử dụng chổi quét 
hoặc phun. Cần tham vấn với nhà cung cấp Cormix để 
có giải pháp cho các hạng mục chịu áp suất tĩnh cao.  

Bề mặt ngang: Thi công một lớp vữa Contite Seal đinh 
mức 1.1kg/m² lên bề mặt bê tông hoàn thiện. Ngoài ra, 
Contite Seal có thể rắc khô vào bê tông tươi khi đã đạt 
thời gian ninh kết ban đầu. 

 

ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN 
• Contite Seal được đóng gói trong bao 25kg 
• Bảo quản trong kho, tránh ánh nắng mặt trời, độ ẩm 

cao 
• Hạn sử dụng: 12 tháng 

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE 
 

Contite Seal có tính kiềm cao. Sử dụng 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 

 
 
 

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. 
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