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Lớp phủ ngoài Polyurethane, không chứa dung môi, gồm hai 

thành phần để làm Mái Che và Bảo Vệ Chống Thấm Bể. 
 

 

 MÔ TẢ  

HYPERDESMO®-2K-W là một lớp sơn phủ ngoài 

bao gồm hai thành phần, có tính lưu biến, không 

chứa dung môi, dựa vào nhựa polyurethane đàn hồi 

chất lượng cao. Sau khi polymer hóa, nó tạo ra một 

tấm màng dàn hồi linh hoạt mạnh mẽ hoàn toàn 

không thấm nước. Nó được giới thiệu sử dụng để 

chống thấm bể. Sản phẩm được chứng nhận sử 

dụng cho mọi loại bể chứa nước (liên hệ với bộ phận 

kỹ thuật của chúng tôi để biết thêm chi tiết). 

 
Đối với bề mặt thẳng đứng, quét hai lớp liên tiếp 

0.7 kg/m2 cho mỗi lớp. Ở sàn bể, quét một lớp 

1.4kg/m2 là đủ. 

 

  Đối với các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với 

ánh nắng mặt trời, HYPERDESMO®-2K-W sẽ phai 

màu. Có thể thấy sự thay đổi bằng mắt thường, 

nhưng nó không làm ảnh hưởng đến hiệu suất của 

sản phẩm. 

 
  TUÂN THỦ  

Sản phẩm được chứng nhận chống thấm nước đối 

với bể nước uống bởi tổ chức O.T.E.C (Barcelona, 

Tây Ban Nha), theo sự hướng dẫn của Liên minh 

châu Âu 98/83/EC. 

 
  KHUYẾN NGHỊ  

Bảo vệ chống thấm nước cho: 

 Bể nước làm bằng bê tông, cốt thép và các vật 

liệu khác; 

 Bể nước bê tông đúc sẵn; 

 Bể nước uống; 

 Mở rộng bể hoặc thu hẹp bể. 

  ĐẶC TÍNH & LỢI ÍCH  

 Độ kết dính tuyệt vời trên hầu hết mọi loại bề 

mặt. 

 Ít bị hòa tan, dễ dàng sử dụng cho không gian 

khép kín. 

 Hoàn toàn không thấm nước và chống sự thủy 
phân. 

 Hoạt động trong nhiệt độ từ -40 oC đến 90 
oC. 

 Chống chất hóa học tốt. 

 Được chứng nhận theo các yêu cầu mới nhất 

của Liên minh châu Âu đối vởi bể nước uống. 

 Gía trị cao, giá thành hợp lý, giải pháp dành cho 

bể nước uống. 

 Luôn có sẵn lớp sơn lót đặc biệt, sơn lớp ngoài 

và các loại bột màu. 

 
  QUÁ TRINH ÁP DỤNG  

(Hướng dẫn dưới đây dành cho loại bể bê tông. Để 

biết thêm thông tin các loại bể làm từ vật liệu khác, 

vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.) 

 
Lau sạch bề mặt bể bằng ống nước, nếu được. Loại 

bỏ dầu mỡ và các chất dính có hại. Loại bỏ bột xi 

măng, bụi bám, chất gây nấm mốc và các màng 

lưu hóa. Phủ lên bề mặt không đồng đều lớp 

HYPERSEAL®-25LM-S hoặc HYPERSEAL®-

EXPERT.  

 

 
Sơn lót: 

Quét lớp sơn lót AQUADUR, AQUASMART®-DUR 

thường xuyên phòng khi bị áp lực làm hỏng (ví dụ 

bể âm dưới đất). Ngay khi lớp sơn lót khô, lấp kín 

những vết nứt, lỗ hổng và các cạnh tường của bể 

và sàn bằng HYPERSEAL®-25LM-S hoặc 

HYPERSEAL®-EXPERT, lớp matit polyurethane.
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Trộn: 

Trộn hai chất thành phần bằng máy trộn tốc độ thấp 

(300 rpm). 

 
Áp dụng: 
Đối với bề mặt thẳng đứng, quét hai lớp liên tiếp 0.7 

kg/m2 cho mỗi lớp. Ở sàn bể, quét một lớp 1.4kg/m2 

là đủ. Để biết thêm thông tin về áp dụng phun sơn 

nước, vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để rõ hơn. 

  THƠI GIAN BẢO QUẢN  

Thời gian bảo quản ngay khi hai chất thành phần 

được trộn là 30 phút ở nhiệt độ 20oC. Có thể tăng 

thời gian bằng cách: 

1. Giữ hỗn hợp trộn ở một nơi mát hơn, tránh ánh 

nắng mặt trời; 

2. Đổ hỗn hợp lên sàn, để làm mát nó, rồi sau đó 

trải đều ra; 

3. Đổ hỗn hợp vào thùng chứa rộng và có bóng 

mát. 

 
  CONSUMPTION  

Lượng tiêu thụ đối với 1 lớp: 0.7kg/m2. 

Tổng lượng tiêu thụ tối thiểu: 1.4kg/m2. 

 
  VỆ SINH  

Trước tiên làm sạch các dụng cụ và thiết bị vằng 

khăn giấy, rồi sau đó lau bằng SOLVENT-01. Cọ lăn 

sơn chỉ dùng một lần. 

 
  KIỆN HÀNG  

9 kg (thành phần A 1.5 kg, thành phần B 7.5 kg) 

và 24 kg (thành phần A 4 kg, thành phần B 20 kg). 

 
  MÀU SẮC  

 RAL 7040 (màu xám), 

 RAL 9001 (trắng nhạt). 

 
  THỜI HẠN SỬ DỤNG  

Hạn sử dụng ít nhất trong vòng 12 tháng trong 

thùng còn nguyên tem, đặt ở nơi khô ráo, ở nhiệt 

độ từ 5-25 oC. Dùng ngay khi khui nắp. 

 
  THÔNG TIN AN TOÀN  

Mặc dù nó không chứa các chất dễ bay hơi, nó được 

khuyến nghị rằng không gian kín phải được thông 

hơi tốt để tái tạo không khí nơi mọi người làm việc. 

Khả năng khí metan bay lên từ trong lòng đất và ứ 

đọng lại bể cũng nên được cân nhắc. Bảng dữ liệu 

an toàn nguyên vật liệu (MSDS) sẵn sàng khi có 

yêu cầu.

 

 

  CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT  
 

Hình thức chất lỏng (trước khi áp dụng): 

THUỘC TÍNH 
ĐƠN VỊ/PHƯƠNG PHÁP THÀNH PHẦN A 

(CHẤT LÀM ĐÔNG) 
THÀNH PHẦN B 

(NHỰA DẺO) 

Thể - Lỏng Chất lưu biến 

Độ nhớt (Brookfield) của 
hỗn hợp 

cP / 

ASTM D2196-86, @ 25 oC 
15,000-20,000 

 
Khối lượng cụ thể 

gr/cm3 / 

ASTM D1475 / DIN 53217 

/ ISO 2811, @ 20 oC 

 
1.20-1.25 

 
1.40-1.50 
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Cặn rắn % 100 100 

Tỉ lệ trộn Theo khối lượng 1 phần 5 phần 

Thời gian lại phủ Giờ 6-48 

Thời gian bảo quản @ 
25°C 

Phút 20-30 

 
 

Hình thức khô (sau khi áp dụng): 

THUỘC TÍNH ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THÔNG SỐ 

Nhiệt độ bảo quản oC - -40 to 90 

Độ cứng Shore D ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 > 40 

Độ giãn dài giới hạn % ASTM D412 > 100 

Cường độ chịu kéo 
Kg/cm2

 

(N/mm2) 
ASTM D412 

200 

(20) 

Hấp thụ nước % DIN 53495 < 0.5 

Kết dính với bê tông 
Kg/cm2

 

(N/mm2) 
ASTM D4541 

20 

(2) 

 

 

 

 
 

BẤT KỲ HƯỚNG DẪN HAY THÔNG SỐ NÀO CỦA CHÚNG TÔI, Ở DẠNG 

VIẾT HAY DẠNG KHÁC, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỂ LỘ CHO BÊN THỨ BA 

NÓI CHUNG HAY VÌ QUYỀN TÔN TRỌNG NÓI RIÊNG, HOẶC LÀM GIẢM 

QUAN TÂM BẰNG CÁCH TIẾN HÀNH KIẾM TRA SẢN PHẨM ĐÂY ĐỦ VỀ 

SỰ PHÙ HỢP CỦA NÓ.  

ALCHIMICA S.A. SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ HƯ 

HỎNG VỀ THIÊN NHIÊN, BẤT KÌ ĐIỀU GÌ DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC 

SỰ TIN CẬY THÔNG TIN HOẶC SẢN PHẨM ĐƯỢC THÔNG TIN. 

 

 

 


