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MÔ TẢ
• GPS® Liquid H là một hỗn hợp tăng cứng gốc silicat nhằm cải thiện khả năng chống trầy 
xước và mài mòn bê tông.
• GPS® Liquid H có tác dụng chuyển đổi những thành phần yếu của bê tông 
(Canxi hydroxit) sang tinh thể khoáng cứng (Canxi silicat hydrat) và lấp đầy lỗ rỗng trong 
bê tông.
• GPS® Liquid H được thiết kế sử dụng trong quá trình đánh bóng, làm bê tông cứng và 
nhẵn hơn sau mỗi lần phủ.
• GPS® Liquid H có thể dùng như lớp màng chống bụi có tính kinh tế cao và là giải pháp 
tăng cứng cho sàn bê tông chuyên nghiệp.
ỨNG DỤNG
Sàn bê tông
• Nhà máy sản xuất: Đồ gỗ, linh kiện điện tử, dệt may, dày dép
• Kho hàng và nhà chứa máy bay, các siêu thị lớn
• Nhà đậu xe, sàn tầng hầm
• Nhà hàng, cửa tiệm, các trung tâm mua sắm
Bê tông trang trí
• Gạch lát xi măng, gạch block lát vỉa hè, bê tông đầm
ƯU ĐIỂM
• Tăng độ cứng và khả năng chống mài mòn, ngả màu của sàn bê tông.
• Ngăn bám bụi, bảo vệ màu bê tông.
• Dễ thẩm thấu, không đòi hỏi công tác chuẩn bị phức tạp khi thi công như các chất tăng 
cứng gốc sodium silicat.
• Dễ sử dụng. Nếu dùng quá liều lượng cũng dễ dàng xử lý khắc phục.
• Sản phẩm gốc nước, không VOC và thân thiện với môi trường.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
• Thành phần hoạt tính          ≥ 25 %  

• Tỷ trọng                              1,05 ÷ 1,28 g/cm3 
• Độ pH                                 10,8 ± 1 
THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Trạng thái: Dạng lỏng  
• Tỷ lệ bao phủ thông thường:10 - 12 m2/kg/ lớp cho sàn bê tông mác > 25Mpa theo TCVN 
• Có thể thi công từ 2-3 lớp tùy theo nhu cầu sử dụng
• Đóng gói: Can nhựa 5kg, 10kg                                               
• Thời hạn sử dụng:12 tháng với điều kiện thùng kín còn nguyên vẹn
HƯỚNG DẪN THI CÔNG:
Bước 1: Chuẩn bị bề mặt:   
• Bề mặt cần đảm bảo sạch sẽ, không dính bụi bẩn, dầu mỡ, vết ố hay các tác nhân gây cản 
trở quá trình thẩm thấu của hóa chất.
• Tốt nhất nên dùng giấy nhám để vệ sinh và tạo nhám bề mặt. Với những mặt sàn lớn nên 
dùng máy đánh sàn chuyên dụng với đĩa mài hay pad phù hợp.
• Bề mặt cần đảm bảo khô ráo để hóa chất thẩm thấu.
Bước 2: Thi công GPS® Liquid H 
• Khuấy nhẹ trước khi dùng, không nên khuấy quá mạnh làm dung dịch nổi bọt mất tính 
đồng nhất.
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GPS® LIQUID H
Dung dịch tăng cứng bề mặt bê tông
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• Phủ đều hóa chất bằng bình xịt và/ hoặc khăn micro fiber theo định mức cho phép
• Nên để hóa chất thẩm thấu và khô ráo trong vòng 15 – 30 phút. Trong trường hợp phủ quá 
nhiều làm hóa chất đọng vũng, nên dùng nước để lau sạch. Thời tiết khô ráo sẽ làm hóa chất 
khô nhanh hơn.
• GPS® Liquid H dùng trong quá trình đánh bóng bê tông:
- GPS® Liquid H có thể được dùng sau mỗi bước đánh bóng, bắt đầu từ đĩa nhựa 100. Nên 
phủ ít nhất hai lớp hóa chất sau hai bước đánh bóng khác nhau. Sau khi dung dịch đã thẩm 
thấu và ráo bề mặt, tiếp tục công tác đánh bóng.
- Thời gian có thể đi lại sau thi công tối thiểu là 12 giờ
VỆ SINH 
•  Vệ sinh thiết bị sau khi dùng bằng nước và xà phòng. Dù không độc hại và thân thiện với 
môi trường. Tuy nhiên, GPS® Liquid H Là hóa chất có tính kiểm. Dùng hết lượng hóa chất 
đã đổ ra, nếu còn thừa phải lau khô hay đổ bỏ đúng nơi quy định. Đặc biệt không đổ hóa 
chất xuống cống thoát nước
THÔNG TIN AN TOÀN/SỨC KHỎE 
• Công tác xử lý hóa chất thừa phải tuân thủ theo quy định của địa phương. Dù không độc 
hại và thân thiện với môi trường nhưng hóa chất có tính kiềm, có thể gây kích ứng cho da 
mặt. Mang kính bảo hộ và gang tay khi thi công. Khi bị bắn vào mắt, rửa sạch ngay bằng 
nước và gặp bác sĩ ngay nếu vẫn còn triệu chứng.
• Rửa sạch khi bị rơi vào da, không được uống. Nếu uống phải không cố gắng nôn ra mà 
uống nhiều nước và gọi ngay cho bác sĩ, tránh tiếp xúc mắt. Nên sử dụng đầy đủ dụng cụ 
bảo hộ khi thi công, bề mặt mới phủ hóa chất có thể trơn trượt.
LƯU Ý:
• Không để hóa chất bị động, lắc nhẹ trước khi dùng. Không được đi lại trên sàn cho đến 
khi hóa chất khô.
• Bảo vệ khu vực lân cận khi thi công. Lau sạch ngay chỗ bị đọng bằng vải ướt và xà phòng. 
• Nên làm thử trong phạm vi nhỏ trước khi thi công để ước tính định mức sử dụng, đặc điểm 
vật liệu của bề mặt và mong muốn sau khi dùng
• Liên hệ với bộ phận kỹ thuật của nhà sản xuất khi có những thắc mắc cần giải đáp 
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