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Cormix ® H2O Stop 

LIQUID AND POWDER FORM INTEGRAL WATERPROOFING ADMIXTURE BY CRYSTALLIZATION 

  

MÔ TẢ SẢN PHẨM  
 

Phụ gia chống thấm tinh thể cấu trúc cao cấp bảo vệ bê 
tông chống thấm và chống ăn mòn, sử dụng công nghệ 
nano độc quyền để điều chỉnh các hoạt hóa xi măng 
trong bê tông. Các hóa chất nano trong Cormix H2O 
Stop phản ứng với hơi ẩm và nước trong bê tông, cũng 
như các sản phẩm thủy hóa của xi măng, gây ra các 
phản ứng xúc tác để tạo thành tinh thể kết tinh không 
hòa tan trong khắp các lỗ rỗng li ti, mao mạch trong cấu 
trúc bê tông. Do vậy toàn khối bê tông được đặc kín 
thường xuyên và trong suốt vòng đời bê tông, chống sự 
thâm nhập của nước, chống ăn mòn và các tác nhân 
gây hại khác.  
 

CÁC ỨNG DỤNG  
 

Sử dụng cho tất cả các hạng mục cần chống thấm và 
bảo vệ chống ăn mòn cho bê tông như: tầng hầm, bể 
nước, hồ chứa, đập nước, nhà máy nước thải, bể bơi, nhà 
máy xử lý nước cấp, đường hầm, các công trình biển, 
đường cao tốc bê tông, v.v. 

ĐẶC TÍNH / ƯU ĐIỂM 

• Hàn kín các vết nứt nhỏ và các vết nứt sợi tóc kích 
thước lên tới 0,5 mm. 

• Chống thấm cho toàn khối bê tông vĩnh viễn 
• Làm tăng tuổi thọ, độ bền chắc cho bê tông. Tăng 

cường độ bê tông. 
• Bảo vệ bê tông chống lại sự xâm nhập của clorua và 

sunfat. 
• Chịu được áp suất thủy tĩnh. 
• Tăng khả năng kháng hóa chất và cacbon hóa cho 

bê tông. 
• Dễ kiểm soát và định lượng, giảm thời gian thi công 
• Không bị ảnh hưởng bởi độ bền bám dính như các 

loại vật liệu khác 
• Không độc hại, không mùi, No VOC 
• Giảm nguy cơ bê tông bị phá hủy do băng giá. 
• Tăng khả năng làm việc cho bê tông 
• Tăng cường quá trình hydrat hóa. 
• Thân thiện với môi trường. 

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM  

 Dạng lỏng  Dạng bột 

Ngoại quan : 
Chất lỏng  

Trắng trong 
Dạng bột 
Màu xám  

   

pH : 13-14 13-14 

Trọng lượng riêng: Approx. 1.21-1.23 - 

Hàm lượng clorua: Nil Nil 

DIN EN 480-10   

Tỉ trọng : - 1.25-1.35 
 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG 
 

Cormix H2O Stop – Dạng lỏng 

Cormix H2O Stop được thêm vào bê tông ngay tại thời 
điểm trộn với định mức tỉ lệ từ 0.8 - 1 litre / 100 kg xi 
măng. Sau đó trộn đều trong vòng 5 phút hỗ trợ đặc tính 
tự phân tán trong bê tông của sản phẩm. 

Với những dự án có yêu cầu chất lượng bê tông đặc biệt 
thì định mức tỉ lệ trộn Cormix H2O Stop là từ 2 -3 litre / 
100 kg xi măng.  

Với những yêu cầu đặc biệt khác, vui lòng liên hệ nhà 

cung cấp để được tư vấn hỗ trợ cụ thể để xác định tỷ lệ 
trộn tối ưu.  
 

Cormix H2O Stop – Dạng bột 

Cormix H2O Stop dạng bột được thêm vào bê tông ngay 
tại thời điểm trộn với định mức tỉ lệ từ 0.8-1 kg / 100 kg xi 
măng. Hướng dẫn sử dụng Cormix H2O Stop dạng bột 
trong các điều kiện:    
 

Trộn tại trạm trộn bê tông: 
Trộn Cormix H2O Stop dạng bột với nước với tỉ lệ bao 25 
kg cần 7.5-8 kg nước. Sau đó đổ vào xe trộn bê tông. Bê 
tông trộn tại trạm như bình thường, giảm lượng nước để 
bù vào lượng nước đã trộn Cormix H2O Stop, rót bê tông 
vào xe bê tông và trộn ít nhất 5 phút đảm bảo Cormix 
H2O Stop được phân tán đều trong bê tông.  

Trộn tại trạm trộn khô:  
Thêm lượng Cormix H2O Stopdạng bột theo yêu cầu vào 
xe trộn bê tông. Lái xe bê tông đến dưới thiết bị định 

lượng và thêm 60% lượng nước cần dùng cùng với 150 – 

250 kg cốt liệu và trộn trong vòng 2- 3 phút để đảm bảo 
Cormix H2O Stop được phân tán đều trong bê tông. 
Thêm vật liệu còn lại vào xe bê tông theo tỉ lệ trộn tiêu 
chuẩn thông thường. 
 

Trạm bê tông đúc sẵn  
Trộn đều Cormix H2O Stop với đá và cát trong khoảng 3 
phút trước khi thêm xi măng và nước.  
 

NOTES: Sự phân tán tốt của Cormix H2O Stop là rất quan 
trọng để tạo ra hỗn hợp đồng nhất. Do đó không thêm bột 
Cormix H2O Stop trực tiếp vào bê tông ướt như vậy sẽ làm 
giảm khả năng phân tán và công dụng của Cormix H2O 
Stop cho bê tông. 
 
Với những dự án có yêu cầu chất lượng bê tông đặc biệt 
thì định mức tỉ lệ trộn Cormix H2O Stop dạng bột cũng là 
từ 2 - 3 kg / 100 kg xi măng.  

Với những yêu cầu đặc biệt khác, vui lòng liên hệ nhà 

cung cấp để được tư vấn hỗ trợ cụ thể để xác định tỷ lệ 
trộn tối ưu.  
 

Note : Cormix H2O Stop nên được trộn thử nghiệm trước để 
xác định khả năng làm việc, duy trì độ sụt, độ nhuyễn của 
bê tông. 

TIÊU CHUẨN  
 

• Cường độ bê tông 28 ngày tuổi được thử nghiệm theo 
tiêu chuẩn ASTM C 39 đã cho thấy là cao hơn bê tông 
không dùng Cormix H2O Stop  

• Sự khuếch tán clorua đã giảm đáng kể khi đo lường 
mẫu thử nghiệm dùng Cormix H2O Stop theo tiêu 
chuẩn ASTM C1202 

• Cormix H2O Stop đạt tiêu chuẩn EN 934-2, là tiêu 
chuẩn bê tông châu Âu, xác định các định nghĩa và 
yêu cầu đối với các phụ gia để sử dụng trong bê tông. 



 

Page 2 of 2 
 

Cormix ® H2O Stop 

LIQUID AND POWDER FORM INTEGRAL WATERPROOFING ADMIXTURE BY CRYSTALLIZATION 

 

 

• Cormix H2O Stop sử dụng trong bê tông đáp ứng yêu 
cầu về nguồn nước sinh hoạt theo: BS 6920 -1-2000 
Tiêu chuẩn nguồn nước Anh Quốc. 

• Cormix H2O Stop có khả năng tự hàn vết nứt có chiều 
rộng 0.5 mm. 

• Tuân thủ theo tiêu chuẩn JIS A 1404 của Nhật Bản : 
Độ sâu của thẩm thấu nước vào bê tông. 

• Tuân thủ theo BS 1881-P122 : Sự hấp thụ nước của 
bê tông  

• Hàm lượng không khí trong bê tông: < 2% theo thể 
tích, tuân thủ theo BSEN 12350-7 : 2009 and BSEN 
12350-1 : 2009. 

•  Hấp thụ mao dẫn :  < 50% trên khối lượng kiểm soát 
(7 days), < 60% trên khối lượng kiểm soát (90 days), 
theo tiêu chuẩn BSEN 480-5 : 2005 and BSEN 480-
1/BSEN 196-1. 

• Clorua hòa tan trong nước : < 0.1% trọng lượng, tuân 
thủ theo BSEN 480-10 : 1997. 

• Tổng hàm lượng clorua : < 0.1 % trọng lượng, tuân 
thủ theo ISO 1158 : 1998. 

• Hàm lượng kiềm : <3% trọng lượng (bột) và < 15 % 
trọng lượng (lỏng) tuân thủ BSEN 480-12 : 1998 

• Tuân thủ theo REACH REGULATION (EC 
1907/2006), quy định về hóa chất Châu Âu. 

 

ĐÓNG GÓI 
 

Cormix H2O Stop (dạng lỏng) thùng 25 lít và phi 200 lít. 
Cormix H2O Stop (dạng bột) bao 25 kg. 

BẢO QUẢN VÀ LƯU TRỮ  
 

Bảo quản trong nhà, tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ 
tối 70C.  

Hạn sử dụng: 12 tháng trong điều kiện nguyên bao bì. 

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE 
 

Cormix H2O Stop 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 
 

Chúng tôi sẵn sàng tham gia hỗ trợ khách hàng thiết kế 
cấp phối bê tông, giám sát tại công trình. 
 
 

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 

 

Cormix International Limited 
89 Romklao Rd, Sansab, 
Minburi, Bangkok 10150 

EN 934-2 
Water Resisting Admixtures 

Capillary absorption:  
7 days curing:  < 50 % 

90 days curing:  < 60 % 
Compressive Strength:  > 85 % 
  28 days 
Air Content in fresh concrete:  < 2 % 

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. 

 


