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Màng chống thấm gốc đàn hồi thi công dạng 

lỏng  

Công dụng 

Tạo thành một lớp màng liên tục không mối nối, 

chống thấm cho bê tông. Các ứng dụng điển hình 

bao gồm: móng, sàn nhà, sàn treo, sân nhà, phòng 

tắm, hố quan sát, mái ngược, bồn hoa, đường 

hầm… 

Ưu điểm 

 Thi công một lớp trên bề mặt ngang. 

 Khi khô tạo thành một lớp màng dẻo và co giãn 

đàn hồi trong khoảng nhiệt độ rộng. 

 Tạo thành một lớp màng không thấm nước và 

chống lại sự xâm thực các thành phần gây hại từ 

điều kiện đất. 

 Khả năng bám dính tuyệt vời với bê tông, chống 

lại sự xâm nhập của nước bao quanh cấu trúc. 

 Có khả năng hàn các vết nứt lên đến  2mm 

Mô tả 

Nitoproof 600 là sản phẩm polyurethane dạng lỏng 

một thành phần, có chứa thành phần than đá, khi 

phản ứng với độ ẩm trong không khí tạo thành một 

lớp màng khô chắc, dẻo dai và chống thấm. 

Nitoproof 600PF được thiết kế để sử dụng ở cả bề 

mặt ngang và thẳng đứng, được phủ bởi một lớp 

vữa bảo vệ. 

Hỗ trợ kỹ thuật 

Fosroc cung cấp toàn diện các sản phẩm xây dựng 

chất lượng cao. Ngoài việc đa dạng về sản phẩm, 

Fosroc  cam kết mang đến các gói tư vấn kỹ thuật 

cho đơn vị tư vấn và nhà thầu qua việc tư vấn kỹ 

thuật và lựa chọn phẩm phù hợp từ đội ngũ nhân  

 

viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp 

xây dựng. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Fosroc. 

Thông số kỹ thuật 

Màu sắc: Đen 

Nhiệt độ sử dụng 5
0
C đến 50

0
C 

Nhiệt độ làm việc -40
0
C đến +70

0
C 

Thời gian bắt đầu khô 

@ 25
0
C 

15-24 tiếng 

Khối lượng riêng 1.42-1.47 

Độ nhớt 200p 

Hàm lượng chất rắn 92 

Kết quả thí nghiệm của màng khô sau 28 ngày  

Độ co giãn 

(ASTM D412-90) 

> 500-700% 

Độ bền kéo 

(ASTM D412-90) 

> 2.5 N/mm2 

Khả năng phục hồi từ  

200% độ co giãn  

(ASTM D412-90) 

 >100% 

Khả năng kháng xé 

(ASTM D624-73) 

> 10N 

Độ thấm hơi nước  

@ 1.3mm  

9.5 g/m
2
/ngày 

Độ cứng Shore A 

(ASTM D2240-86) 

52 

Độ bền hoá học : Không bị ảnh hưởng bởi axít, 

alkali và nước muối. Không bị phân hủy 
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Điều khoản về tiêu chuẩn kỹ thuật 

Tiêu chuẩn kỹ thuật từ nhà cung cấp 

Là màng chống thấm polyurethane đàn hồi, thi công 

dạng lỏng, có chứa thành phần than đá được thể 

hiện trên các  bản vẽ từ Fosroc. Sản phẩm được sử 

dụng theo đúng ứng dụng hiện hành từ nhà sản 

xuất. 

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm 

Là màng chống thấm đàn hồi, thi công dạng lỏng, 

được thể hiện trên bản vẽ dưới dạng polyurethane 

có chứa thành phần than đá biến đổi. Lớp màng 

mày sau khi khô sẽ có khả năng giãn dài không thấp 

hơn 500%. Độ bền kéo sẽ vượt quá 1.5 N/mm2 và 

độ truyền hơi nước thấp hơn 10 g/m2/24giờ. Sản 

phẩm này được sử dụng phù hợp với các phương 

pháp được đưa ra từ thông số kỹ thuật của nhà sản 

xuất. 

Các khe nhiệt nên được che lại và phủ Nitoproof 

600 mở rộng từ 150mm về hai cạnh của chi tiết. 

Các vết nứt co ngót khô cần được xử lý trước bằng 

một lớp phủ Nitoproof 600, kéo dài 75mm về hai 

phía vết nứt. Để khô trước khi tiến hành thi công 

Biện pháp thi công 

Nitoproof 600 có thể được thi công bằng cọ, chổi, 

con lăn hoặc máy phun. Chi tiết thiết bị phun phù 

hợp sẽ được cung cấp khi có yêu cầu. Độ dày tối 

thiểu của lớp màng ướt là 1.0mm. 

Lớp màng mới sau khi quét được để khô trong vòng 

ít nhất 24 giờ tại nhiệt độ 25
0
C.  

Dụng cụ và thiết bị phải được rửa sạch bằng dung 

môi phù hợp ngay sau khi sử dụng. 

Định lượng 

Cung cấp 

Nitoproof 600 

Nitoproof Reflectacoat 

28kg thùng 

20 lít/thùng 

Định mức  

Nitoproof 600 

 

định mức trung bình 1.5 kg/m2 

 

Bảo quản 

Thời hạn sử dụng 

Nitoproof 600 có thời hạn sử dụng 12 tháng nếu 

giữ trong điều kiện khô ráo và đóng gói nguyên vẹn. 

Điều kiện bảo quản 

Bảo quản trong điều kiện khô ráo và đóng gói 

nguyên vẹn từ 5
0
C đến 25

0
C, trách tiếp xúc nhiệt và 

lửa. Thời hạn sử dụng bị giảm nếu để ở nơi có nhiệt 

độ cao.  

Các biện pháp phòng ngừa 

Sức khoẻ và an toàn 

Một số người nhạy cảm với các chất nhựa. Cần đeo 

găng tay kín và bôi kem khi sử dụng các sản phẩm 

này. Chú ý bảo vệ mắt. Trong trường hợp dung môi 

tiếp xúc với mắt, rửa sạch bằng nước sạch và đến 

cơ sở y tế. Trong trường hợp các chất này tiếp xúc 

với da, phải rửa sạch bằng xà phòng công nghiệp 

dành cho da.  

Không sử dụng dung môi. Đảm bảo môi trường 

thông thoáng khi sử dụng. 

Bắt lửa 
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Sản phẩm chứa dung môi dễ bắt lửa. Vì vậy, không 

bật lửa hoặc hút thuốc trong quá trình thi công. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


