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Nitoproof 30 

Màn chống thấm bitum cao su hóa đa công dụng 

 

Ứng dụng 

Được sử dụng làm màng chống thấm có khả năng 

chống thấm tốt, tiết kiệm chi phí, nhân công. Ứng 

dụng cho nhiều mục đích như: 

 Ứng dụng làm màng ngăn ẩm. 

 Đáp ứng cả hai yêu cầu làm màng chống thấm 

và vật liệu bảo dưỡng. 

 Được sử dụng chống thấm cho tường và sàn. 

 Làm lớp ngăn thấm hơi nước tốt. 

 Có thể sử dụng làm chất kết dính tốt. 

Lợi ích 

 Tiết kiệm chi phí, có thể sử dụng với nhiều mục 

đích như làm màng chống thấm và vật liệu bảo 

dưỡng.. 

 Tiết kiệm nhân công, một thành phần gốc nước 

và không độc hại. 

 Thân thiện môi trường, không bắt cháy và có 

thể thi công trong không gian kín. 

 Tuổi thọ tuyệt vời, kháng clo và sunfat. 

 Đa tính năng 

Tiêu chuẩn tuân thủ 

Nitoproof 30 phù hợp với yêu cầu ASTM C309 khi 

thi công với tỉ lệ 4 m2/lit  

Mô tả   

Nitoproof 30 là màng chống thấm bitum dẻo với 

thành phần cao su tăng cường, một thành phần có 

màu nâu đậm, khi khô tạo lớp phủ đàn hồi màu đen.  

Nitoproof 30 được chứa trong thùng và có thể thi 

công trực tiếp lên bề mặt kết cấu bằng chổi quét  

hoặc con lăn. 

 

Đặc điểm kỹ thuật 

Lớp màng cao su bitumen Nitoproof 30 bảo vệ ở 

bên dưới bề mặt kết cấu với liều lượng là 1 m
2
/L và 

đạt được bề dày lớp khô là 0,6 mm.  

Nitoproof 30 là vật liệu có thể vừa làm lớp chống 

thấm vừa làm vật liệu bảo dưỡng trong mỗi, giá 

thành rẻ. 

Thông số kỹ thuật 

Dạng Chất lỏng màu nâu đậm 

Trọng lượng riêng 1,00 

Hàm lượng rắn  Xấp xỉ 60% 

Hàm lượng cao su Xấp xỉ 10% 

Thời gian khô 30 phút ở 25
0
C 

Thời gian sơn phủ 1 giờ ở 25
0
C 

 

Hướng dẫn sử dụng 

Chuẩn bị bề mặt 

Bề mặt phải cứng, sạch khô và không còn dính vữa 

yếu, nhớt hoặc các chất bẩn khác. 

Thi công 

Nitoproof 30 nên được thi công lên bề mặt kết cấu 

bằng cách sử dụng chổi quét hoặc bàn lăng. Nên 

khuấy đều vật liệu trước khi sử dụng, bề mặt nào 

sau khi vừa được phủ bằng Nitoproof 30 mà bị 

dính cát thì phải làm sạch ngay. 

Lớp màng chống thấm ẩm ướt 

Thi công Nitoproof 30 với liều lượng là 1 m
2
/L để 

đạt được độ dày lớp khô tối thiểu là 0,6 mm , phù 

hợp với tiêu chuẩn CP102:1973. 

Đối với bề mặt thẳng đứng, vật liệu thi công không 

được vỏng. Để đạt được hiệu quả tốt nhất cần thi 

công với tỉ lệ 0,2 mm cho mỗi lớp.Thi công lớp thứ 2 

vuông góc với lớp thứ nhất. Đảm bảo các lớp được 

bảo vệ không hư hại do tác nhân cơ học. 
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Khi cần thi công lớp vữa bảo vệ, cần rắc cát tạo 

nhám trên bề mặt Nitoproof 30. Nên để khô tối 

thiểu 48 giờ trước khi thi công lớp vữa bảo vệ. 

Chất bám dính vào sàn. 

Nitoproof 30 là màng chống thấm bám dính hiệu 

quả cao cho sàn gỗ, mái ngói, nhựa đường... Bề 

mặt thi công phải khô ráo, sạc và nhẵn. Nitoproof 

30 nên được thi công bằng cách sử dụng bay, khi 

bề mặt gần khô thì sẽ dán lớp hoàn thiện bằng cách 

ấn chặt vào lớp bám dính. 

Bất cứ bề mặt nào bị bẩn phải được làm sạch ngay 

bằng vải lau hoặc sử dụng sản phẩm do nhà sản 

xuất khuyên dùng. 

Chất kết dính cho lớp cách nhiệt 

Nitoproof 30 có thể được sử dụng làm chất dính 

vào lớp màng cách nhiệt như polystyrene, tấm sợi 

thủy tinh... 

Cả hai bề mặt kết cấu và bề mặt lớp cách nhiệt phải 

sạch, bằng phẳng. Nitoproof 30  được quét lên hai 

bề mặt này và để cho bề mặt gần khô (dấu hiệu tối 

màu hơn), ấn chặt hai lớp vào nhau. 

Sửa chữa 

Tất cả các bề mặt bị hư hỏng có thể phủ thêm lớp 

liên tục để sửa chữa – cung cấp bề mặt được chuẩn 

bị đúng cách. 

Vệ sinh 

Nitoproof 30 có thể được tẩy đi bằng cách sử dụng 

nước sạch khi bề mặt còn ướt. Khi bề mặt đã khô 

thì có thể sử dụng Fosroc Solvent 102* để tẩy. 

Giới hạn 

 Nitoproof 30 không phải là một chất dính kết 

cấu, vì vậy việc sửa chữa cơ học chỉ được sử 

dụng cho những nơi phù hợp. 

 Nơi thi công không nên dưới 6
0
C và trên 40

0
C.  

 

 Tránh thi công trong điều kiện trời gió. 

 Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, Nitoproof 

600 được khuyến cáo sử dụng. 

Đóng gói 

Nitoproof 30:  20 hoặc 200 L/thùng      

 

Liều lượng 

Chống thấm:   1m
2
/L/lớp khô dày 0.6 mm 

Làm chất bảo dưỡng: 4m
2
/lit/lớp khô dày 0.15 mm 

Chú thích: liều lượng thực tế tùy thuộc vào các điều 

kiện thi công thực tế. 

Bảo quản 

Hạn sử dụng tối thiểu là 12 tháng khi được bảo 

quản ở điều kiện kho bãi, nhiệt độ dưới 40
0
C.        

Lưu ý: 

Sức khỏe và an toàn. 

Một số người dị ứng với nhựa và dung môi. Vì vậy 

nên sử dụng bao tay và kem chống nhiễm trùng da 

(ví dụ như Kerodex Antisolvent). Khi bị tiếp xúc với 

da cần rửa sạch bằng xà phòng. 

Sử dụng kính bảo hộ, nếu bị dính vào mắt, rửa bằng 

nước sạch thật nhiều trước khi đến cơ sở y tế gần 

nhất.  

Khả năng cháy 

Fosroc Solvent 102 dễ cháy, tuyệt đối không hút 

thuốc khi thi công. Khi thi công cần thông thoáng và 

tránh xa nguồn cháy. 

Điểm cháy 

Fosroc Solvent 102: 33
o
C 

 

 

 


