MasterTop® 100
Sản phẩm xoa cứng nền cốt liệu tự nhiên

MÔ TẢ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MasterTop 100 là sản phẩm dạng bột trộn sẵn, được
sử dụng để rắc lên bề mặt bê tông còn ướt sau khi đã
được xoa phẳng. MasterTop 100 làm tăng đáng kể
khả năng kháng mài mòn, đồng thời tạo màu và tăng
tính thẩm mỹ cho bề mặt sàn.
Sản phẩm được sản xuất dựa trên cốt liệu tự nhiên đã
chọn lọc, có độ kháng mài mòn cao, sử dụng với chất
kết dính thủy lực và bột màu kháng kiềm có độ bền
màu cao. MasterTop 100 được sản xuất với nhiều
màu sắc khác nhau tùy theo yêu cầu.

ỨNG DỤNG
MasterTop 100 được sử dụng cho các sàn công
nghiệp không chịu tác động mạnh của hóa chất; yêu
cầu tính thẩm mỹ và độ chống mài mòn cao. Phạm vi
ứng dụng bao gồm:

Dạng

: Bột chảy tự do

Độ cứng theo thước Moh

:7-8

Độ chống mài mòn, bánh xe
1kg H22 (ASTM D 4060 –
1000 vòng)

: < 1000 mg

Thông số trên là điển hình và dựa trên điều kiện được
kiểm soát ở phòng thí nghiệm. Thông số thực tế tại địa
điểm thi công có thể sai lệch với các giá trị này, tùy
thuộc vào điều kiện thực tiễn.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

• Tầng hầm, hầm ngầm

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo
"Hướng dẫn sử dụng MasterTop® 100" của BASF
được cung cấp tại các văn phòng đại diện của công ty
ở địa phương.

• Xưởng cơ khí

Chuẩn bị bê tông

• Kho bãi

Bê tông sàn phải có cường độ nén tối thiểu 25MPa ở
28 ngày, hàm lượng khí tối đa là 3%. Bê tông không
chứa chloride canxi.

• Các công trình dân dụng và công nghiệp nhẹ

• Hành lang, đại sảnh
• Trường học

MasterTop 100 được sử dụng như một sản phẩm
dạng bột rắc trên bề mặt bê tông khi còn ướt sau khi
đã được xoa phẳng.

• Bãi đậu xe
• Các khu vực bốc dỡ hàng hóa

ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG
Màu sắc đa dạng và
đồng đều

Tạo độ thẩm mỹ cao
cho môi trường làm việc

Bột màu kháng kiềm
và bền màu

Màu sắc bền, không bị
phai.

Độ chống mài mòn
cao
Bề mặt đặc chắc

April 21

DỮ LIỆU ƯỚC TÍNH
Mức tiêu thụ của MasterTop 100 tùy thuộc vào điều
kiện chịu tải của sàn. Có thể tham khảo các mức tiêu
thụ sau đây.
Trọng tải

Mức tiêu thụ

Giảm thiểu chi phí bảo
trì sàn nhà xưởng

Trọng tải nhẹ

3 Kg/m2

Trọng tải trung bình

4 Kg/m2

Giảm thiểu sự thẩm
thấu của dầu, nhớt, dễ
dàng lau chùi.

Trọng tải nặng

5 Kg/m2
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ĐÓNG GÓI
MasterTop 100 được đóng gói trong bao 25 kg. Có
màu xám tự nhiên và các màu khác.

HẠN DÙNG
MasterTop 100 có thời hạn sử dụng 12 tháng. Tránh
ánh sáng trực tiếp, bảo quản trên pallet cách địa để
tránh nước mưa.

LƯU Ý
Để biết thêm thông tin chi tiết về các chất gây nguy hại
đối với sức khỏe cũng như cách thức xử lý và sử dụng
sản phẩm này một cách an toàn, xin vui lòng tham
khảo Bảng Dữ liệu an toàn hóa chất BASF (MSDS) từ
văn phòng hoặc trên trang web của chúng tôi.
MAP# MasterTop 100 v1. 0916

Tháng 12/2020 V1.1

Trang 2 / 2

