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Ứng dụng 

Nitocote CM210 là lớp xi măng chống thấm có độ 
đàn hồi cao, sử dụng có các cấu trúc chứa nước 
hoặc ngăn chặn nước. 
 
Nitocote CM210 tạo thành lớp chống thấm đàn hồi 
phù hợp để sử dụng cho bể nước sạch, hồ chứa, 
kênh rạch, cống nước… 
Vật liệu có thể được thi công trên bê tông, gạch và 
bề mặt đúc sẵn. 
 

Ưu điểm

 Chấp thuận sử dụng trong cấp nước công cộng 
 Chịu được áp lực thuỷ tĩnh cao theo chiều thuận 

và nghịch. 
 Bám dính tuyệt vời vào bề mặt bê tông và vữa 

hồ khô. 
 Độ bền lâu  
 Dễ thi công bằng : cọ, con lăn, trát hoặc phun 
 Có thể bám trên bề mặt bê tông mới đổ hoặc còn 

hơi ẩm. 
 Ngăn chặn hiệu quả sunfat và Clo. 
 

Tiêu chuẩn tuân thủ 

Tiêu chuẩn BS 6920: 1990 về tác động đến chất 
lượng nước. 
Được chấp nhận theo “Water Regulations Advisory 

Scheme” 
Trong danh sách sản phẩm được chấp thuận cho 
mục đích cung cấp nước sinh hoạt ở Vương quốc 
Anh 
Độ chịu nhiệt “thí nghiệm theo BS 476: 1987 mục 
6 và 7.” 
 

Mô tả 

Nitocote CM210 là lớp phủ chống thấm xi măng 
polyme biến tính hai thành phần, được đóng gói sẵn 
thành bộ. Sản phẩm được thiết kế cho dễ pha trộn 
tại công trình khi sử dụng máy trộn tốc độ chậm và 
sau đó thi công lên bề mặt bằng cọ, con lăn, bay trát 
hoặc phun.  
 
Nitocote CM210 có màu xám hoặc trắng, khi khô 
tạo thành một màng chống thấm đàn hồi.  

 

 

 

 

Tiêu chuẩn thiết kế 

Nitocote CM210 là màng chống thấm đàn hồi gốc xi 
măng được chấp thuận theo quy định 31 về Nước 
Cấp (chất lượng nước cấp) Quy chế 2000. Lớp  
 
màng khi khô có khả năng chịu được áp lực nước 
mặt thuận lên đến 7 bar và áp lực nước mặt nghịch 
là 3 bar khi kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn DIN 1048. 
 

Thông số kỹ thuật 

Thông số điển hình vật liệu sau khi được trộn  

Thời gian làm việc tại 20°C :  là 1 giờ 

Màu sắc :    Xám 

Tỷ trọng sau khi pha trộn :  1850 kg/m3 

Nhiệt độ thi công tối thiểu :  5°C 

Tính chất lớp màng chống thấm khi khô hoàn toàn 
(21 ngày tại 23°C và tiếp theo 28 ngày ngâm trong 
nước tại 23°C)                                                          
Nitocote CM210 thi công 2 lớp đạt chiều dày ướt 
mỗi lớp 1mm đạt các thông số chất lượng như sau 

Chịu áp lực nước mặt   7 bar (70m nước) 
thuận (DIN 1048): 

Chịu áp lực nước mặt   3 bar (30m nước) 
nghịch (DIN 1048): 

Chịu vết nứt tĩnh lên đến: > 1 mm 

Chịu mài mòn:                Wear Index 1 
             (ASTMD4060) 
    (tương đương 40 N/mm2) 

Ngăn chặn sự khuếch tán không xâm nhập  
Clo (Phương pháp Taywood)     sau 12 tháng liên tục 

Ngăn chặn sự khuếch tán > 50m  
CO2 (Phương pháp Taywood) 
Sau 5000 giờ QUV 

*Ghi chú: Kiểm nghiệm QUV quy định lớp màng tiếp 
xúc 4 giờ dưới ánh sáng tia UV tại 50°C.  
Tổng thời gian phơi sáng là 5.000 giờ. 
 

Hướng dẫn thi công 

Công tác sơn phủ được thực hiện theo tiêu chuẩn 
BS6160:2006, Sơn phủ Công trình, Quy tắc thực 
hành. 
  
Chuẩn bị bề mặt 
Tất cả bề mặt phải được vệ sinh thật sạch, không 
bám dầu mỡ, sáp, bụi bẩn và tạp chất .. có gây ảnh 
hưởng đến độ bám dính. Một cách điển hình, bề 
mặt bê tông có thể được làm sạch bằng vòi  phun  
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nước áp lực cao hoặc chất tẩy rửa. Những khu vực 
chất lượng kém, hạt mịn hoặc dơ thì nên được mài 
bắn tạo nhám. 
 
Bề mặt bị vỡ hoặc có lỗ rổng lớn, nhiều khuyết tật 
nên được sửa chữa bằng các loại vữa chuyên dụng 
đã được Fosroc chấp thuận trước khi thi công 
Nitocote CM210. Có thể tham khảo với Fosroc tại 
địa phương để được tư vấn sản phẩm vữa sửa 
chữa phù hợp nhất.  
 
Nếu bề mặt có nhiều lỗ nhỏ kích thước nhỏ hơn 
1mm, lớp phủ có thể được thi công trực tiếp lên bề 
mặt mà không cần xử lý trước. 
 
Nếu vết nứt có bề rộng lớn hơn 0.2 mm và mở rộng 
lên đến 4mm và sâu khoảng 15 mm. Vết nứt này 
nên được phủ bằng Nitocote CM210. Khi vết nứt đã 
ổn định, lớp phủ được thi công lên vết nứt và được 
gia cố bằng lưới thủy tinh polypropylene. 
 
Pha trộn 
Đổ thành phần polymer lỏng vào trong thùng chứa 
bằng nhựa hoặc kim loại có dung tích tối thiểu 25 lít. 
Kế tiếp, đổ bột xi măng từ từ vào trong thùng chứa 
chất lỏng trong khi vận hành trộn máy Cobextra 
Mixing Paddle hoặc máy xoắn ốc chuyên dụng tốc 
độ chậm. Trộn đều hỗn hợp từ 3 đến 5 phút cho đến 
khi vữa không còn vón cục nữa là đạt. 
 
Chú ý: tốc độ máy khoan từ 250-750 vòng/phút. 
 
Cảnh báo trộn 
Nitocote CM210 có thể biểu hiện các tính chất phù 
hợp mặc dù việc trôn chưa tiến hành hoàn toàn. 
Điều này sẽ dẫn đến một mức độ thấp hơn đang kể 
hiệu suất hoặc có thể gây hư hỏng. Vì vậy, điều cần 
thiết là quá trình pha trộn theo hướng dẫn được 
tuân thủ nghiêm ngặt với sự nhấn mạnh đặc biệt 
vào thời điểm của hoạt động pha trộn. 
 
Làm ẩm bề mặt 
Bề mặt được làm ẩm hoàn toàn bằng chổi, con lăn 
hoặc phun nước trước khi thi công. Đối với bề mặt 
bê tông rỗng thì cần làm ẩm nhiều hơn so với bề 
mặt bê tông đặc chắc. Không thi công khi bề mặt 
đang ướt, nhưng cho phép việc tưới nước cho đến 
khi quan sát bề mặt chỉ còn ẩm trước khi thi công. 
 

Những khu vực đọng nước thì phải được thấm hút 
bằng xốp. Những chỗ bị rò rỉ nước thì nên được xử 
lý bằng Renderoc Plug. Có thể liên hệ với văn  
 
 
phòng Fosroc địa phương để được tư vấn thêm nếu 
cần thiết. 
 
Thi công 
Lớp phủ đầu tiên được thi công với độ dày màng 
ướt tối thiểu là 1 mm (tương ứng với mật độ 1,8 
kg/m2 hoặc 1 lít/m2). Để đảm bảo độ dày chính xác 
đạt được, nên thi công trong một khu vực (ví dụ 200 
m2), sau đó tính toán khối lượng vật liệu cần thiết 
để thi công khu vực này. Kiểm soát độ dày lớp phủ 
thường xuyên bằng máy đo độ dày ướt. Cẩn thận 
khi thực hiện tại khu vực khiếm khuyến như tại  các 
vị trí lổ rỗng. Các lổ rỗng có thể được lấp đầy nếu 
lớp phủ chống thấm còn tính chảy. Ngược lại, nếu 
lớp phủ đã khô, yêu cầu trộn lại mẽ mới để thi công. 
Tất cả hỗn hợp vữa đã pha trộn thì nên sử dụng hết 
trong vòng 1 giờ. 
 
Lớp phủ Nicote CM210 đầu tiên cần thời gian đóng 
rắn màng tối thiểu là 4 giờ ở nhiệt độ 20°C/50% RH 
và có thể kéo dài lâu hơn nếu nhiệt độ xuống thấp 
hơn và độ ẩm cao hơn. Thời gian khô chính xác phụ 
thuộc vào nhiệt độ bề mặt, độ ẩm và gió. Nhiệt độ 
cao và độ ẩm thấp sẽ rút ngăn thời gian khô. Có thể 
giao động từ 1 giờ đến 16 giờ. Nhiệt độ thi công tối 
đa là 40°C. 
 
Lớp phủ thứ hai cũng nên được thi công với độ dày 
ướt 1 mm. Không nhất thiết phải làm ẩm lại bề mặt 
khi thi công lớp này. 
. 
Thi công quét 
Loại cọ phù hợp nhất là cọ lông mềm (bản rộng : 
120 mm – 200 mm). Khu vực lớn hơn nên sử dụng 
bàn chải có tay cầm. 
Quét thật đều lên mặt bê tông với độ dày yêu cầu. 
Nếu cảm thấy đường cọ bắt đầu rít hoặc nặng tay 
trong khi quét thì không được thêm nước vào hỗn 
hợp vữa mà làm ẩm lại bề mặt bê tông. 
Hoàn thành việc thi công theo một hướng thật gọn 
gàng. 
Thi công trên sàn, sử dụng chổi lông mềm. Đổ vật 
liệu lên bề mặt sàn, sau đó trải đều ra đến độ dày 
yêu cầu. 
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Thi công lăn 
Thi công bằng ru lô (con lăn) giúp nhanh hơn so với 
thi công quét, tạo bề mặt nhẵn phẳng. Con lăn chất 
lượng tốt với lớp lông ngắn trung bình được khuyến 
khích sử dụng. Con lăn với một lượng vừa đủ sẽ dễ 
thi công. Con lăn quá nhiều sẽ bị rơi vãi. Do đó, điều 
quan trọng là sử dụng một dụng cụ phù hợp để tạo 
thành lớp phủ phẳng với chiều dày màng ướt đồng 
nhất là 1mm.  
 
Thi công trát 
Thi công bằng bay trát có thuận lợi nhanh hơn so 
với thi công quét, cũng như tạo thành bề mặt hoàn 
hảo hơn. Một lớp mỏng Nitocote CM210 được 
khuyến nghị thi công để lấp các lổ rỗng trước khi thi 
công lớp đầu tiên, lớp này nên được để khô sau 2 
giờ tại 20 °C 
 
Dụng cụ hoàn thiện 
Dụng cụ hoàn thiện có thể được yêu cầu để tạo một 
lớp hoàn thiện hoặc để sửa chữa lớp màng lỗi. Một 
ví dụ về các dụng cụ phù hợp bao gồm: bay sắt, 
dụng cụ trám trét, bông xốp. Tất cả các dụng cụ này 
được sử dụng ngay lập tức sau khi thi công lớp phủ. 
Bằng không, lớp phủ sẽ bị kéo hoặc rách. Khi sử 
dụng miếng bông cứng, nó nên khô và hơi ẩm. Một 
miếng bông ướt không nên được sử dụng vì sẽ gây 
polymer hóa ra bề mặt lớp phủ tạo ra một hiệu ứng 
vệt trắng khó coi.    
 
Thi công phun 
Thi công phun nên được thực hiện bằng thiết bị 
phun phù hợp. Đây là phương pháp thích hợp cho 
các khu vực thi công diện tích lớn hơn 150 m

2
, các 

bể nhỏ với lối vào bị giới hạn có thể thuận lợi khi thi 
công phun. Điều này có nghĩa là vật liệu được phun 
vào khu vực giới hạn tốt hơn là các biện pháp cơ 
học khác được thực hiện thi công.  
 
Quá trình trộn được thực hiện theo hướng dẫn bên 
trên, đặc biệt chú ý không để vón cục trong mẽ trộn. 
Thùng trộn nên được đặt trên tấm ni lông để ngăn 
các hạt nhỏ phát tán trong quá trình trộn. Vật liệu lấy 
ra khỏi thùng trộn theo vệt ướt sau mỗi mẻ trộn. 
Cánh trộn nên được làm sạch sau thời điểm này. 
Tất cả các biện pháp phòng ngừa này rất quan trọng 
để ngăn chặn vật liệu bị khô hoặc các hạt vật liệu 
gây tắc nghẽn trong máy bơm. 
 
Đổ vật liệu vào phểu. Cạo hai bên thành thường 
xuyên để ngăn chặn vật liệu đóng rắn và sau đó rót 

vào hỗn hợp. Sử dụng lớp vật liệu che phủ phễu để 
ngăn ngừa mất nước bề mặt vật liệu. 
 
Vật liệu hỗn hợp được bơm qua ống vào súng phun.  
Chuẩn bị bề mặt và tỉ lệ sử dụng được mô tả như 
trên cần phải được tuân thủ. Độ dày màng ẩm nên 
được đo bằng máy đo với khoảng cách từ 2 - 3 mét 
ban đầu cho đến khi công tác phun đánh giá tốc độ 
thi công phù hợp. Bất kỳ khu vực chiều dày nhỏ hơn 
1mm nên được phun thêm một lần nữa. Đối với 
phần thi công còn lại, kiểm tra chiều dày mỗi 10m2. 

 

Gia cố bằng bằng lưới thủy tinh polypropylene 

Lưới Proofex LM có thể được sử dụng để gia cố 
Nitocote CM210 tại vị trí mối nối. Lớp lưới nên 
được đặt lên lớp thứ nhất khi vẫn còn ướt. Sau đó 
thi công ngay lập tức một lớp mỏng Nitocote 
CM210 lên lớp lưới ẩm. Để khô trước khi thi công 
lớp thứ hai. 
 
Mối nối 
Mối nối nên được trám bằng một loại sealant phù 
hợp trước khi tiến hành thi công Nitocote CM210. 
Nếu có liên quan đến bể chứa nước sạch, sản 
phẩm sealant nên được chấp thuận. Vui lòng liên hệ 
với văn phòng Fosroc tại địa phương. 
 
Bảo dưỡng 
Với các công trình không yêu cầu sự phê chuẩn của 
Vương Quốc Anh cho bể nước sinh hoạt. Thời gian 
bảo dưỡng tối thiểu là 7 ngày tại 7

0
C hoặc 3 ngày 

tại 20
0
C. Nitocote CM210 nên để khô hoàn toàn. 

Điều này sẽ đảm bảo các tính chất vật lý được phát 
triễn hoàn toàn. 
Các dự án cấp nước theo Vương Quốc Anh mà yêu 
cầu chứng chỉ DWI hoặc WRAS, khi đó Nitocote 
CM210 nên được thi công 2 lớp theo hướng dẫn từ 
nhà sản xuất trong TDS này. (Vui lòng liên hệ hỗ trợ 
kỹ thuật cần thiết). 
Thi công lớp thứ nhất, để khô sau 4 giờ ở nhiệt độ 
20°C, độ ẩm 44% RH trước khi thi công lớp thứ hai 
và bảo dưỡng trong 8 ngày tại 7

0
C 

 

Làm sạch và xử lý 

Sau khi thi công xong, vệ sinh dụng cụ, thiết bị bằng 
nước sạch. Có thể loại bỏ bỏ những mảng bám đã 
đông cứng bằng biện pháp cơ học hoặc sử dụng 
dung môi Fosroc 102 để tẩy bỏ. 
Vật liệu dư thừa để cứng qua đêm và xử lý thải bỏ 
như chất thải không độc hại. 
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Đóng gói 

Một bộ gồm 2 thành phần 

Phần bột xi măng (màu xám): bao 18 kg 

Phần dung dịch polymer:  can nhựa 5 kg 

Lưới thủy tinh Proofex LM: 100mm x 50m 

Độ phủ  

Độ phủ lớp màng ướt   12.7m2/23 kg  
độ dày tiêu chuẩn 1 mm  

 

Chú thích: Độ phủ được đưa ra chỉ mang tính lý 
thuyết, tùy thuộc vào các yếu tố hao hụt và các điều 
kiện thi công thực tế. Vì thế, độ phủ thực tế có thể 
sẽ ít hơn. Độ phủ tối thiểu là 3.6 kg/m2 được 
khuyến nghị thi công hai lớp. 
 

Khuyến cáo 

Không nên thi công Nitocote CM210 khi nhiệt độ 
môi trường thấp hơn 5

0
C.  Không nên tiến hành thi 

công khi trời sắp hoặc đổ mưa hoặc nước chảy. 
Nhiệt độ thi công tối đa khuyến nghị là 40°C. 
 
Không khuyến khích thi công Nitocote CM210 trên 
những bề mặt bê tông phía ngoài để tạo thẩm mỹ 
cho công trình, bởi lớp màng chống thấm hoàn thiện 
trên mặt bê tông có thể xuất hiện sự không đều màu 
sắc do điều kiệm môi trường trong quá trình bảo 
dưỡng khác nhau. 
 
Nếu có bất cứ hoài nghi về nhiệt độ hoặc điều kiện 
của bề mặt bê tông thì liên hệ với văn phòng Fosroc 
tại địa phương để được hỗ trợ. 
 
Không nên sử dụng sản phẩm Nitocote CM210 cho 
cấu trúc có độ dịch chuyển cao, như hồ nước trên 
cao. Nếu có bất kỳ quan ngại, vui lòng liên hệ với 
văn phòng Fosroc tại địa phương để được hỗ trợ 
 
Không nên sử dụng sản phẩm Nitocote CM210 để 
thi công cho những bề mặt bê tông tiếp xúc trực tiếp 
với nước biển. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tồn trữ 

Thời hạn sử dụng của sản phẩm là 12 tháng kể từ 
ngày sản xuất khi bao bì còn nguyên vẹn và được 
lưu trữ nơi kho mát. Mỗi lô khác nhau nên được lưu 
trữ riêng  biệt. 
Nếu lưu trữ ở nhiệt độ cao và độ ẩm cao, thời hạn 
sử dụng giảm còn 6 tháng. 

 

Cảnh báo 

An toàn và sức khoẻ 
Nitocote CM210 có thể gây kích ứng đến mắt, cơ 
quan hô hấp và da. Tránh hít phải bụi, mang khẩu 
trang, mặt nạ phù hợp để bảo vệ cơ quan hô hấp. 
Phần dung dịch polyme không được xếp vào loại 
hoá chất nguy hiểm. 
 
Hỗn hợp Nitocote CM210 sau khi trộn sẽ có chất 
kiềm, do vậy nên trang bị đồ bảo hộ phù hợp như : 
găng tay, mắt kính. 
 
Tránh để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da và mắt.  
Trong trường hợp bị vây vào mắt, thì nên rửa bằng 
nhiều nước sạch và sau đó đến Phòng y tế để được 
tư vấn và điều trị. 
 

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. 

 


