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Waso 135EP 
Bột trét tường chuyên dụng cho sơn Epoxy, gốc xi măng-polymer biến tính 
 
 

Mô tả: 

Waso 135EP là mastic dạng bột khô trộn sẵn, khi sử dụng chỉ cần trộn với nước 
sạch, dùng để làm phẳng các bề mặt tường, trần trong các hạng mục xây dựng 
ở công đoạn hoàn thiện cuối cùng. 
Waso 135EP là hệ xi măng-polymer biến tính theo công thức đặt biệt, một thành 
phần, dễ bảo quản, dễ sử dụng nhưng đạt hiệu quả cao. 

Ứng dụng: 

Dùng thích hợp cho các mục đích sử dụng như sau: 

 Làm phẳng và nhẵn các bề mặt xây dựng bên trong và bên ngoài (nội thất và 
ngoại thất). 

 Dùng để tạo các đường nét, hoa văn hoặc các bề mặt trang trí thẩm mỹ cho 
công trình dân dụng cũng như công nghiệp. 

Ưu điểm: 

Waso 135EP là một hỗn hợp gồm các thành phần hóa chất được chế biến và 
trộn sẵn theo công thức đặc biệt nên rất ổn định về chất lượng và kinh tế, đồng 
thời rất dễ sử dụng trong việc thi công, chỉ cần thêm nước và trộn đều là có thể 
sử dụng được ngay. 

Ngoài ra, Waso 135EP còn có những ưu điểm nổi bật như sau: 

 Độ dẻo cao, khả năng giữ nước lâu dài nên rất thuận lợi cho việc thi công đặc 
biệt là trong điều kiện thời tiết nắng, nóng. 

 Độ mịn cao nên bề mặt thi công rất phẳng và mịn, tiết kiệm vật tư và tăng độ 
thẩm mỹ. 

 Độ ổn định thể tích cao nên hạn chế hiện tượng nứt nẻ khi đóng rắn. 

 Độ bền sử dụng lâu dài, không bong tróc hoặc nứt nẻ do sự thay đổi đột ngột 
của thời tiết. 

 Có thể thi công được trong điều kiện bề mặt có độ ẩm cao. 

 Không mùi, không độc hại, thân thiện với môi trường. 

 Không chứa ion chloride nên không ăn mòn cốt thép khi tiếp xúc. 

Thông tin sản phẩm: 

Dạng tồn/Màu sắc: Bột mịn/Trắng hoặc Xám nhạt 

Đóng gói: 40 ; 20 kg/bao 

Khối lượng thể tích: 0.90  0.95 kg/lít (dạng bột khô) 

Thời gian bảo quản: 
06 tháng (Trong điều kiện chưa khui và bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 
tránh ánh nắng mặt trời) 

Phạm vi sử dụng: Nội thất và ngoại thất. 

Định mức sử dụng: 0.8 ÷ 1.2 kg/m2 (Tùy thuộc vào tình trạng bề mặt) 

Môi trường: Nhiệt độ môi trường tối thiểu: +15 oC 
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Kháng thấm nước: Tăng cường khả năng kháng thấm nước cho các bề mặt ứng dụng 

Độ ổn định thể tích: 1.5 mm (tối đa) 

Thời gian thi công: 120 phút kể từ lúc trộn 

Thông số cơ lý: 

Tỷ lệ nước trộn 
Thời gian bắt đầu 

ninh kết 
Cường độ nén 
(Sau 72 giờ) 

Cường độ bám dính 
(Sau 72 giờ) 

35  40 % 120 phút (Min.) 300N/cm2 (Min.) 50N/cm2 (Min.) 

Thi công: 

Điều kiện bề 
mặt: 

Bề mặt cần trét phải sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác. Nếu 
bị rò rỉ, thẩm thấu nước phải được xử lý triệt để và đúng phương pháp trước khi thi 
công (nếu có). 
Các bề mặt cũ đã sơn, quét vôi hoặc bị rong rêu, nấm mốc... phải được xử lý bằng 
các loại dụng cụ và hóa chất chyên dụng. 
Làm ẩm bề mặt trước khi thi công sản phẩm. 

Trộn: 

Bột Waso 135EP được thêm từ từ vào lượng nước tương ứng đã định lượng trước 

(từ 35  40 % so với trọng lượng bột, 15 lít nước cho một bao Waso 135EP). Dùng 
máy trộn cánh khuấy có tốc độ 300-400 vòng/phút để trộn hỗn hợp cho đến khi đạt 
được độ đồng nhất. 

Thi công: 

Sau khi trộn, dùng dao trét (bằng thép hoặc nhựa) trét đều hỗn hợp vữa lên bề mặt 
cần trét và miết dao trét qua lại nhiều lần cho đến khi đạt độ nhẵn và phẳng theo yêu 
cầu thi công. 
Nên thi công thành nhiều lớp, mỗi lớp dày không quá 2 mm, lớp sau cách lớp trước 
ít nhất 04 giờ, nhiều nhất 48 giờ. Đối với lớp phủ sơn nước thời gian chờ tối thiểu là 
12 giờ. 

Lưu ý quan 
trọng: 

 Thời gian thi công sản phẩm tối đa là 120 phút kể từ lúc trộn. Không được sử 
dụng phần sản phẩm đã hết thời gian cho phép thi công trong bất cứ trường hợp 
hoặc biện pháp nào. 

 Không thêm bất cứ vật liệu nào khác vào sản phẩm khi sử dụng. 

 Chỉ sử dụng sản phẩm cho các bề mặt đã ổn định các tính chất cơ-hóa lý cơ bản. 

Vệ sinh: Vệ sinh thiết bị, dụng cụ bằng nước sau khi thi công và trước khi vật liệu đóng rắn. 

An toàn: 

Vật liệu có tính kiềm do đó có thể gây dị ứng đối với da mẫn cảm khi tiếp xúc trực 
tiếp. Khi thi công nên mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ. Trường hợp sản 
phẩm bị văng vào mắt, mũi, miệng, phải rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước 
khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp. 

 

 
 

 

 

 

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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