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BestSwell NA202 
Phụ gia siêu hóa dẻo và bù co ngót. 

Mô tả: 

BestSwell NA202 là hợp chất "hai trong một", vừa là tác nhân siêu hóa dẻo vừa là 

tác nhân trương nở, chống co ngót cho vữa xi măng trước khi ninh kết. 

Tùy theo liều lượng và mục đích sử dụng, BestSwell NA202 cho phép chế tạo 

được các lọai vữa rót không co ngót, có chất lượng cao, được sử dụng trong các 

trường hợp đặc biệt khác nhau. 

Ứng dụng: 

Được sử dụng vào mục đích chế tạo các lọai vữa không co ngót, chất lượng cao 

như sau: 

 Vữa bơm chèn ống gen cáp dự ứng lực. 

 Vữa rót ống siêu âm cọc nhồi. 

 Vữa lắp đặt bệ đường ray. 

 Vữa chèn đáy bản mã đầu cột. 

 Vữa chèn các khe hở rộng, các lỗ hổng lớn. 

 Vữa chèn các hốc xâm thực. 

 Vữa chèn các cấu kiện đúc sẵn đặc biệt…. 

Ưu điểm: 

 Khả năng tự chảy, tự lèn cao mà không phân tầng. 

 Không co ngót, ổn định kích thước vật liệu. 

 Cường độ phát triển nhanh và cao, mau đưa vào sử dụng. 

 Bảo vệ hữu hiệu cốt thép, chống các tác nhân ăn mòn. 

 Không chứa Cl-, không ăn mòn cốt thép. 

 Đơn giản, dễ sử dụng, dễ bảo quản. 

 Không mùi, không độc đối với sức khỏe người thi công, thân thiện môi trường. 

Thông số sản phẩm: 

Dạng tồn tại/màu sắc: Dạng bột khô, màu xám trắng. 

Đóng gói: 25 kg/bao 

Thời gian bảo quản: 24 tháng ở điều kiện chưa khui và bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. 

Khối lượng thể tích: 1.05 kg/lít. 

Hàm lượng Clorua (Cl-): Không. 

Liều lượng sử dụng 
thông thường: 

Dùng cho vữa: 1.0 ÷ 1.5% theo khối lượng xi măng. 
Dùng cho hồ dầu: 0.4 ÷ 1.0% theo khối lượng xi măng. 

Liều lượng sử dụng đề 
nghị: 

Dùng cho vữa: 1.0 ÷ 1.2% theo khối lượng xi măng. 
Dùng cho hồ dầu: 0.4 ÷ 0.8% theo khối lượng xi măng. 
Tuy nhiên, cần tiến hành thử nghiệm cấp phối với liều lượng thực tế cho 
từng ứng dụng cụ thể. 

 
 

Feb. 2015 
Version 



 

BSNA202                                                           Trang 2/2 

Thi công: 

Điều kiện 
 bề mặt: 

Bề mặt phải sạch, không dính dầu mỡ và các tạp chất có độ bám dính không 
tốt đối với bề mặt. 
Bề mặt phải được xử lý chận nước thẩu thấu thành dòng (nếu có) trước khi thi 
công. 
Các bề mặt hút nước phải được bão hòa nước (nhưng không để dư nước bề 
mặt) nhằm tránh mất nước vật liệu trong quá trình thi công. 

Trộn: 

Bột BestSwell NA202 được thêm từ từ vào lượng nước trộn đã được định 
lượng trước kế đến cho xi măng vào trong lúc trộn. Trong trường hợp sử dụng 
cát phải cho cát vào sau xi măng. Dùng máy trộn cánh khuấy có tốc độ 300-
400 vòng/phút để trộn hỗn hợp cho đến khi đạt được độ đồng nhất theo yêu 
cầu thi công. 

Thi công: 

Thi công vữa ngay sau khi trộn để đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình 
trương nở. 
Để đảm bảo được dòng chảy phải rót vữa liên tục hoặc dùng máy bơm vữa 
phù hợp. 
Lưu ý: 
Không sử dụng lượng vật liệu đã quá thời gian cho phép thi công (quá 15 phút 
kể từ lúc trộn). 

Lưu ý quan trọng: 

 Để đạt được tính năng thi công và độ trương nở tối ưu thì tỉ lệ nước/xi măng, 
tỉ lệ cát/xi măng và liều lượng BestSwell NA202 phải được thử nghiệm thực 
tế trước khi sử dụng. 

 Cấp phối tham khảo: 
+ Dùng để rót vữa: 
- Không có cát: Tỉ lệ N/X= 0.30÷0.38, liều lượng BestSwell NA202 0.4 ÷ 1.0%. 
- Có cát: Cát/Xi măng = 1/1, N/X=0.40÷0.45, BestSwell NA202 1.0 ÷1.2%. 
+ Dùng để lấp đầy: 
- Không có cát: N/X= 0.40 ÷ 0.45, liều lượng BestSwell NA202 1.0 ÷ 1.5%. 

Vệ sinh: Vệ sinh dung cụ bằng nước sau khi thi công và trước khi vật liệu đóng rắn. 

An toàn: 

Vật liệu có thể gây dị ứng da khi tiếp xúc trực tiếp. Khi thi công nên mang găng 
tay cao su, kính bảo hộ lao động và khẩu trang. Nếu sản phẩm bị văng vào 
mắt, phải rửa bằng nước sạch nhiều lần và đến cơ quan y tế nơi gần nhất để 
được điều trị kịp thời và đúng cách. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miễn trừ: 

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu 
biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó 
người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công 
của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải 
luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm. 
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