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MÔ TẢ
GPS® Top Coat là hợp chất chống thấm gốc xi măng polymer cải tiến hai thành phần cao 
cấp có độ đàn hồi cao, khi trộn vào nhau tạo thành lớp hồ dẻo thi công lên bề mặt bê tông 
hoặc vữa để ngăn chặn sự thấm nước.
ƯU ĐIỂM
• Khả năng trám được vết nứt rộng đến 1mm 
• Dễ trộn và dễ thi công
• Không thấm nước
• Không ăn mòn
• Không độc hại
• Hiệu quả kinh tế
• Không co ngót và rạn nứt
• Tăng độ kết dính và kháng mặn.
NƠI SỬ DỤNG
Được dùng để chống thấm và bảo vệ cho các hạng mục sau:
• Tầng hầm
• Tường chắn
• Bể nước, bể bơi
• Khu vệ sinh, hầm thang máy
• Mái, sân thượng và ban công
• Các hạng mục khác có yêu cầu khả năng chống thấm.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Tỷ trọng:   A + B (hỗn hợp) ~ 1,020 kg/ lít
• Tỷ lệ trộn:   A : B = 1 : 2 theo khối lượng
• Mật độ tiêu thụ:  0,8 : 1,5 kg/ m2, thi công 2 lớp
• Dạng/ màu:             Thành phần A: chất lỏng/ trắng
                                  Thành phần B: bột/ xám
• Đóng gói:   30kg/ bộ (A + B)
                                  Thành phần A: 10 lít/ can
                                  Thành phần B: 20 kg/ bao
• Lưu trữ:                   Nơi khô mát có bóng râm
• Thời hạn sử dụng:  12 tháng nếu lưu trữ đúng cách, trong bao bì nguyên chưa mở.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
• Lực bám dính trên nền bê tông 30 Mpa:                                           ≥ 0,75 Mpa
• Độ chống thấm dưới áp lực thủy tĩnh 150 kPa trong 7 ngày:           Không thấm
• Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện tiêu chuẩn :                             ≥  0,75 mm                                                                        
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GPS® TOP COAT 
Hợp chất chống thấm gốc xi măng 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Chuẩn bị bề mặt:
• Các bề mặt bê tông và vữa phải được làm sạch không dính dầu mỡ. Bề mặt nứt nẻ cần được 
sửa chữa, dặm vá.
• Bão hòa bề mặt bằng nước trước khi thi công nhưng không để đọng nước.
Pha trộn:
Đổ thành phần A (dung dịch) vào thùng đã rửa sạch trước, sau đó đổ từ từ thành phần B (bột) 
vào và khuấy đều bằng cần trộn điện có tốc độ (khoảng 500 vòng/ phút). Sau khi trộn 2 thành 
phần với nhau sẽ tạo thành một loại hồ dầu sệt.
Thi công:
• Dùng chổi quét hoặc máy phun chuyên dụng thi công.
• Thi công lớp thứ nhất khi bề mặt thi công đang còn ẩm ướt do được bão hòa. Để cho sản 
phẩm đông cứng lại khoảng 3 ÷ 4 giờ trước khi thi công lớp thứ hai.
• Thi công lớp thứ hai: Quét vuông góc với lớp thứ nhấtđể đảm bảo GPS® Top Coat phủ đều 
lên bề mặt chống thấm.
• Tại những vị trí xung yếu nên gia cường thêm lớp vải sợi thủy tinh để tăng khả năng chống 
co giãn bề mặt.
Bảo dưỡng:
• Bảo dưỡng ẩm lớp vữa sau 4 ÷ 10h sau khi thi công trong vòng 5 ÷ 7 ngày.
• Những bề mặt trực tiếp chịu ánh nắng mặt trời, có nhiệt độ thay đổi lớn và nhiều gió cần che 
phủ trong thời gian ninh kết.
• Thi công một lớp vữa bảo vệ lên trên bề mặt lớp màng chống thấm để bảo vệ, tránh tác động 
cơ học trực tiếp lên bề mặt lớp màng chống thấm.
SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG
• Làm sạch tất cả các dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công bằng nước sạch.
• GPS® Top Coat có gốc xi măng nên mang tính kiềm, khi sử dụng cần đeo găng tay và kính 
bảo hộ. Nếu sản phẩm văng vào mắt, rửa bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.
• GPS® Top Coat làm ô nhiễm nước nên đổ bỏ theo quy định của địa phương.
GHI CHÚ:  

• Thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sản phẩm dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của chúng 

tôi. Trong ứng dụng thực tế, người sử dụng nên tham vấn trực tiếp kỹ thuật GPS để đảm bảo chất 

lượng tốt nhất.  

• Công ty cung cấp sản phẩm, tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật nhưng không bao gồm trách nhiệm giám 

sát việc sử dụng sản phẩm. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản 

phẩm.
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cấp có độ đàn hồi cao, khi trộn vào nhau tạo thành lớp hồ dẻo thi công lên bề mặt bê tông 
hoặc vữa để ngăn chặn sự thấm nước.
ƯU ĐIỂM
• Khả năng trám được vết nứt rộng đến 1mm 
• Dễ trộn và dễ thi công
• Không thấm nước
• Không ăn mòn
• Không độc hại
• Hiệu quả kinh tế
• Không co ngót và rạn nứt
• Tăng độ kết dính và kháng mặn.
NƠI SỬ DỤNG
Được dùng để chống thấm và bảo vệ cho các hạng mục sau:
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CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GPS VIỆT NAM
Văn phòng: 64/54 Lê Quang Đạo   -   Nam Từ Liêm   -   Hà Nội
Điện thoại: 0243.661.4999 - Fax: 0243.662.4999 - Hotline: 0962.598.999
Email: hotmail@gpsvietnam.vn       -       Website: Gpsvietnam.vn


