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Super Life 
Phụ gia chống thấm cho vữa xây tô 
Waterproofing Admixture For Mortar 
 

 
Mô tả: 
 

 Super Life là một loại phụ gia chống thấm dạng lỏng màu nâu, được điều chế theo 
công nghệ mới và tiên tiến nhất hiện nay, dùng để sử dụng chống thấm cho vữa xi 
măng. 

 Super Life có 3 chức năng chính: giảm nước tầm cao nhằm giảm thiểu tối đa các mao 
dẫn, các lỗ rỗng hở do sự bốc hơi nước trong quá trình đóng rắn xi măng, sản phẩm 
tác dụng hóa học với các khoáng chất có trong xi măng tạo ra các sản phẩm hydrade 
hóa có tính giãn nở để trám các mao dẫn và lỗ rỗng hở có trong vật liệu. Ngoài ra, 
Super life còn tác dụng với các khoáng alkali tạo ra vô số bọt khí li ti kín và độc lập, có 
tác dụng ngăn cản tối đa qua trình thấm của nước sau khi xi măng đóng rắn hoàn toàn. 

 
Ứng dụng:  
 

 Super Life dùng làm phụ gia chống thấm cho vữa xây tô ở những nơi áp suất thủy tĩnh 
không thể hiện rõ. 

 Dùng làm lớp vữa chống thấm cho các hạng mục như: bể bơi, hồ nước, sê-nô, sân 
thượng, tường nhà... khi kết hợp với BestLatex R114 hoặc BestLatex R26 (xem chi tiết 
tài liệu sản phẩm BestLatex R114 hoặc BestLatex R26). 

 
Ưu điểm: 
Super Life mang lại các tính năng sau: 
 

 Tăng cao độ linh động của hỗn hợp mà không cần tăng tỷ lệ nước/xi măng. 

 Không làm tăng rủi ro do bị phân tầng trong quá trình thi công. 

 Tăng cao độ dẻo , dễ thi công, tô trát... 

 Giảm tối đa hiện tượng co ngót, nứt nẻ bề mặt trong quá trình sử dụng lâu dài. 

 Giảm độ hút nước, tăng khả năng chống thấm bề mặt đáng kể. 

 Rút ngắn thời gian thi công cho các công trình. 

 Giảm thiểu chi phí bảo dưỡng bê tông. 

 Không độc hại, có thể sử dụng cho hồ chứa nước sinh hoạt. 

 Không chứa chloride gây ăn mòn cốt thép. 

 Thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. 

 
Kiểm nghiệm: 
 

 Các kết quả thí nghiệm được thực hiện theo điều kiện Việt Nam. 

Thông số kỹ thuật: 
 

Dạng tồn tại Chất lỏng nhờn 

Màu sắc Nâu nhạt 

Khối lượng riêng 1.12  0.02 kg/lít. 
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Điều kiện bảo quản Thùng đóng kín, để nơi thoáng mát, khô 
ráo. 

Thời gian bảo quản Tối thiểu 12 tháng (*). 

Đóng gói 5, 25, 210 lít/thùng. 

Liều lượng sử dụng 0,8 1,2 lít/100 kg xi măng. 

Khả năng tương thích Thích hợp tất cả các loại xi măng PC, PCB, kể cả xi măng bền 
sulphate. 

 
(*) Trong điều kiện thùng chưa khui thùng và để nơi thoáng, mát, khô ráo. 

Định lượng: 

 Có thể cho Super Life trực tiếp vào nước đã được định lượng trước khi cho vào hỗn hợp 
khô hoặc trộn đồng thời với nước khi cho vào hỗn hợp vữa. 

 Khi cho trực tiếp vào hỗn hợp đã trộn trước với nước, hiệu năng hóa dẻo sẽ tăng cao rõ 
rệt và thời gian trộn thêm tối thiểu phải đạt 80 vòng quay của bồn trộn. 

 Liều lượng sử dụng tối ưu trong những điều kiện thông thường là: 1 lít/100 kg xi măng. 

 
Biện pháp thi công: 

 Trước khi ứng dụng, bề mặt cần phải quét kỹ một lớp hồ dầu kết nối BestLatex R114 hoặc 
BestLatex R26 (Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng BestLatex R114 hoặc BestLatex R26) và 
thi công lớp vữa có trộn Super Life khi lớp hồ dầu kết nối còn ướt. 

 Thời gian cho phép thi công tối đa của hỗn hợp là 120 phút kể từ lúc trộn. Ngoài ra, thời 
gian thi công có thể thay đổi chút ít tùy theo nhiệt độ môi trường. 

 
Chú ý: 

 Super Life chỉ ứng dụng cho vữa xây hoặc vữa tô, không ứng dụng cho bê tông. 

 Sử dụng các loại dụng cụ thích hợp để trộn Super Life nhằm đảm bảo độ đồng nhất đúng 
yêu cầu. 

 
An toàn: 

 Super Life có tính kiềm, có thể gây dị ứng đối với da. Nên mang khẩu trang, găng tay, 
kính bảo hộ lao động khi sử dụng sản phẩm. 

 Trong trường hợp bị rơi vào mắt, miệng nên rửa ngay bằng nước sạch và đến cơ quan y 
tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp. 

 Tránh để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, vật dụng sinh hoạt gia đình, tránh xa 
tầm với trẻ em. 
 
 
 
 
 
 

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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