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Lớp phủ chống thấm gốc xi măng polymer acrylic  

biến tính sử dụng cho các bề mặt bê tông và khối xây 

 

Ứng dụng 

Fosroc Brushbond (M) là lớp phủ chống thấm gốc xi măng có 

tính đàn hồi, được sử dụng để chống thấm, trám và bịt kín các 

lỗ rỗng và khe nứt của các khối xây và bê tông, cụ thể như 

sau: 

 Chậu cây 

 Bể và thùng chứa nước 

 Hồ phun nước 

 Khu vệ sinh: Nhà tắm và nhà bếp 

 Móng 

 Tunen và tường chắn 

 Máng bê tông 

Ưu điểm

 Giảm thiểu công tác chuẩn bị bề mặt.

 Trát trực tiếp lên bề mặt bê tông và khối xây.

 Khả năng bám dính tốt trên cả bề mặt xốp và không xốp.

 Không độc hại. Phù hợp cho các loại bể chứa nước. 

 Lý tưởng để chống ẩm cho nền và các bề mặt tầng ngầm 

 Thoát hơi tốt cho phép truyền hơi ẩm từ bên trong cấu kiện. 

 Khả năng giãn nở nhiệt tương ứng với bê tông 

 Dễ dàng đánh dấu vị trí gạch và khối xây bị rò rỉ 

 Khả năng chống carbon đi-ô-xít, clorit và khuếch tán ion cao. 

 Tự bảo dưỡng, không khô trước. 

Mô tả 

Brushbond (M) là lớp phủ hai thành phần gốc xi măng polymer 

acrylic biến tính, gồm có thành phần cứng là xi măng được 

chọn lựa đặc biệt, cốt liệu cứng được chọn lọc và các chất 

phụ gia dạng bột cùng với thành phần lỏng bao gồm acrylic 

copolymer tổng hợp và các chất xúc tác ướt. 

Polymer acrylic mang lại cho Brushbond (M) đặc tính kết dính, 

độ bám chắc và độ bền cao. Khi trộn, sẽ tạo ra một loại vữa 

kết dính cao nhưng rất dễ trát. Đối với Brushbond (M), có thể 

sử dụng những dụng cụ đơn giản như chổi cứng, con lăn, 

bơm phun hoặc bay để đạt hiệu quả như ý muốn. 

 

 

Tiêu chuẩn tuân thủ 

Brushbond (M) được Suruhanjaya Perkhidmatan Air 

Negara (SPAN) chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn BS 

6920: Phần 1: 2000 và MS1583: Phần 1: 2003, sử dụng 

với bể nước sạch. 

Hỗ trợ kỹ thuật 

Fosroc cung cấp các loại sản phẩm dùng trong xây dựng 

với chất lượng cao, hiệu năng tốt. Ngoài ra, Fosroc cũng 

cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà chuyên môn 

và nhà thầu, bao gồm hỗ trợ lựa chọn sản phẩm và tư 

vấn kỹ thuật tự đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong lĩnh 

vực này. 

Đặc tính 

Thông số kỹ thuật  

Thời gian thi công 

@20
o
C    

@35
o
C 

 

60 phút 

20 phút 

Tỷ trọng trộn 1,65kg/lít 

(đạt độ đặc có thể dùng 
chổi quét) 

Màu Xám và trắng 

Nhiệt độ áp dụng Không thấp hơn 5
o
C 

Độc tính Không độc 

Độ bám dính với bê tông >1 N/mm2 

Độ bền bám dính kéo > 0.5 N/mm2 

Đặc tính bảo dưỡng  

Độ bền nén 

(BS 1881 Phần 3 1983) 

>14 N/mm2 

Độ bền chịu uốn 

(ASTM C-348) 

5.0 N/mm2 

Độ bền chịu ăn mòn 

(ASTM C-241) 

1,1% hao hụt trọng lượng 

Tốc độ chuyển hơi nước – 
¼ thk (ASTM E-96)  

 

3,7 perms 
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Độ thấm nước 

(ASTM C-140) 

2.0% thấm hút 

Đặc tính kháng hoá chất 

Brushbond (M) có khả năng chống ăn mòn, chống chịu thời 

tiết tốt, đồng thời cũng chống hoá chất, các loại dung dịch a-

xít vô cơ nhẹ, clorit, muối phá băng, nước thải, v.v... 

Brushbond (M) tạo một lớp bảo vệ chống thấm và được 

chứng minh có thể chống áp suất nước lên đến 7m. Mức 

chống áp suất nước của Brushbond (M) phụ thuộc vào độ dày 

của lớp phủ và đặc tính của bề mặt. 

Hướng dẫn sử dụng 

Chuẩn bị 

Bề mặt được trát phủ Brushbond (M) phải được làm sạch khỏi 

dầu, mỡ, sáp, bụi hoặc bất kỳ vật liệu nào khác mà có thể ảnh 

hưởng đến khả năng bám dính của sản phẩm. Cần loại bỏ 

vụn bê tông và bê tông bị phân huỷ đến đảm bảo bề mặt 

nhẵn; có thể trát một lớp vữa sửa chữa bê tông phù hợp như 

Renderoc TG. 

Trộn 

Từ từ đổ bột vào dung dịch để tránh vón cục và trộn trong 

vòng 2 đến 4 phút. Không trộn quá nhiều để đảm bảo vữa 

được dùng trong thời gian bảo quản. Trộn từ từ trong quá 

trình sử dụng. Brushbond (M) được pha trộn theo đúng tỉ lệ 

bột-nước là 3.5:1 (17.5kg:5kg). Không thay đổi tỉ lệ này. 

Sử dụng 

Để đạt hiệu quả tốt ưu, làm ẩm bề mặt trước khi trát phủ 

Brushbond (M). Sử dụng chổi cứng, ngắn, có bề rộng khoảng 

120 đến 200mm. Trát giống như sơn, có thể quét thành một 

hoặc hai lớp. Ngoài ra cũng có thể sử dụng bơm phun hoặc 

bay ở những vị trí cần thiết, trộn đúng tỉ lệ để có độ đặc theo 

yêu cầu. Nên quét thành hai lớp để cho hiệu quả tốt nhất. 

Ở những bề mặt nóng hơn 40
o
C, nên sơn lót một lớp hỗn hợp 

Brushbond (M) và nước có độ quánh giống như hồ xi măng. 

Chỉ sơn lót vị trí đã phủ Brushbond (M) trước khi lớp lót khô. 

Hoàn thiện 

Brushbond (M) cho bề mặt hoàn thiện đẹp, đạt yêu cầu về 

thẩm mỹ, phụ thuộc vào phương pháp quét phủ và không yêu 

cầu thêm công tác hoàn thiện bề mặt nào. Tuy nhiên, 

Brushbond (M) tương thích với hầu hết các loại lớp phủ. 

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Phòng Kỹ 

thuật của Fosroc. 

Bảo vệ 

Lớp chống thấm mới nên được bảo vệ khỏi mưa, bụi bẩn, 

dầu mỡ và các loại vật liệu không kết dính khác trong thời 

gian khô. Nhà thầu cũng nên chú ý bảo vệ lớp phủ bằng 

Brushbond (M) khỏi những tác động cơ học trong quá 

trình thi công. Nên dùng thanh cán xoa phẳng lớp phủ 

chống thấm Brushbond (M) cho sàn để tránh bị hư hại. 

Làm sạch 

Brushbond (M) nên được rửa sạch khỏi các dụng cụ và 

thiết bị bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng. Đối với vật 

liệu đã khô cứng, có thể áp dụng biện pháp cơ học để làm 

sạch. 

Hạn chế 

Không nên sử dụng Brushbond (M) khi trời mưa hoặc có 

dấu hiệu mưa. 

Ở những vị trí thẳng đứng, Brushbond (M) nên được bảo 

dưỡng trong vòng ít nhất 5 đến 14 ngày tùy thuộc vào 

điều kiện thông thoáng tại nơi thi công trước khi trát lớp xi 

măng/trát vữa cát hoặc làm đất hoặc tương tự. 

Việc sử dụng thêm chất kết dính hoặc chất bám dính 

được cho phép có thể tăng hiệu quả làm việc, tối ưu khả 

năng kết dính giữa lớp vữa dẽo và Brushbond (M). Vui 

lòng liên hệ Phòng Kỹ thuật của Fosroc để biết thêm chi 

tiết. 

Chú ý: Nên áp dụng phương pháp gia cố cơ học nếu các 

bề mặt hoàn thiện quá nặng. 
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Định lượng 

Cung cấp 

Brushbond (M) được cung cấp theo gói 22,5kg: 

Bột 17.5kg 

Dung dịch 5.0kg 

Tổng 22.5kg 

Độ phủ 

Tuỳ thuộc vào bề mặt được phủ, có thể phủ hai lớp như sau: 

Sử dụng Trọng lượng Độ dày 

Lớp phủ bảo vệ 1.5kg/m2 0.9mm 

Lớp phủ chống thấm 2.0kg/m2 1.2mm 

Lưu trữ 

Brushbond (M) có thời hạn sử dụng là 12 tháng nếu giữ 

trong điều kiện khô ráo, nguyên tem. Nếu để ở nơi có ẩm 

ướt, thời hạn sử dụng sẽ bị giảm xuống 6 đến 8 tháng. 

Cảnh báo 

Sức khoẻ và an toàn 

Brushbond (M) không có độc tính nhưng bản chất có tính 

kiềm. Nên đeo găng tay và kính bảo hộ khi sử dụng. Nếu 

bị dính lên da hoặc mắt, phải rửa sạch bằng nước. Trong 

trường hợp bị kích ứng thời gian dài, nên đến bác sĩ. 

Sản phẩm có chứa bột nên khi sử dụng cần hạn chế tối 

đa việc tạo bụi. Nên đeo mặt nạ trong trường hợp không 

thể tránh được bụi. 

Khả năng hoả  hoạn 

Brushbond (M) không bắt lửa. 

Lưu ý quan trọng 
Các sản phẩm của Fosroc được đảm bảo hoàn toàn không có lỗi kỹ thuật sản xuất và tuân thủ theo các 

điều kiện và tiêu chuẩn bán hàng, bản quyền và có thể được cung cấp theo yêu cầu. Mặc dù Fosroc cố 

gắng đảm bảo rằng bất kỳ lời tư vấn, khuyến nghị, thông số kỹ thuật hoặc thông tin mà Tập đoàn cung 

cấp đều đúng và chính xác, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm dù là trực tiếp hay gián tiếp đối với 

việc sử dụng các sản phẩm của chúng tôi do chúng tôi không có hướng dẫn hoặc giám sát liên tục ở 

những nơi được sử dụng hoặc các sản phẩm của chúng tôi đã được ứng dụng như thế nào dù cho 

chúng có được thực hiện theo bất kỳ lời tư vấn, các thông số kỹ thuật, khuyến nghị và thông tin do 

chúng tôi đưa ra. 

chúng có được thực hiện theo bất kỳ lời tư vấn, các thông số kỹ thuật, khuyến nghị và thông tin do 

chúng tôi đưa ra. 

 


