
 

 

   INSUCOAT WB 
INSUCOAT WB là một nhũ tương lỏng bitum gốc nước màu nâu, đóng vai trò là lớp đầu tiên của hệ thống 

cách nhiệt, lớp phủ khô tạo thành lớp bảo vệ đàn hồi màu đen. Lớp này tạo thành một rào cản đối với việc ngăn chặn 

hơi nước. Một khi lớp phủ khô, nó tạo thành một lớp bảo vệ đàn hồi màu đen, hoạt động như một rào cản cứng đối 

với việc truyền hơi nước. 

CÁC ĐẶC TÍNH 

Gốc nước 
• Áp dụng trên các bề mặt ẩm ướt 
• Hoạt động như một hợp chất bảo dưỡng cho bê tông như giữ nước 
• Đa năng và có nhiều lợi ích kinh tế 
• Bám dính tốt trên bề mặt bê tông, kim loại, gỗ, v.v. 
• Thi công nguội 
• Thân thiện với môi trường, không độc hại, dễ thi , v.v. 
• Không bắt 
• Kháng muối và hóa chất 

ÁP DỤNG 

INSUCOAT WB được sử dụng để chống thấm cho nền móng bê tông tiếp xúc với nước ngầm. Nó 

cũng có thể được sử dụng như một lớp phủ chống thấm bảo vệ cho các hệ thống xây dựng và trên nhiều 

bề mặt khác nhau như bê tông, gạch, v.v. 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Nhiệt độ ứng dụng phải trong khoảng từ 5°C đến dưới nhiệt độ tối đa 45°C. INSUCOAT WB có thể 

được quét bằng chổi, con lăn hoặc máy phun áp. Hướng dẫn thi công lớp phủ bitum INSUCOAT WB như 

sau: 

• Chuẩn bị bề mặt: Viêc chuẩn bị và làm sạch được thực hiện trên khu vực bằng cách loại bỏ 
các tạp chất , ba vớ, hồ vữa vun... bằng cách sử dụng cây chổi mềm hoặc tương tự và làm sạch bằng 
nước để loại bỏ chúng khỏi bề mặt trước khi lăn/quét INSUCOAT WB. Dầu, mỡ và sơn hoặc các 
chất gây ô nhiễm khác phải được loại bỏ bằng cách sử dụng dẻ và dụng cụ cạo sơn tương ứng. Các 
vết nứt sẽ được sửa chữa với vật liệu sửa chữa đã được phêduyệt. 
• Cách thi công như là lớp sơn lót: đối với Lớp sơn lót có thể được thực hiện tại chỗ bằng 
cách pha loãng nhũ tương bitum với 15 - 20% nước và lăn lớp sơn lót theo định mức 0.25kg/m2/lớp 
(1 kg/4m2). 
• Cách thi công như là lớp chống thấm: Thêm 5-10% nước sạch vào lớp phủ cần chống thấm 
và bảo vệ. Khuấy trước khi thi công. Thông thường cần hai hoặc ba lớp, tùy thuộc vào mức độ bảo 
vệ chống thấm cần thiết với định mức 1.2kg đến 2kg cho 2 đến 3 lớp. 

• Làm sạch: Tất cả các dụng cụ phải được làm sạch bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng. Vật 

liệu cứng có thể được hòa tan bằng dung môi với nước sạch và vật liệu cứng có thể được làm sạch 

bằng dungmôi. 

 

BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG 

Để đảm bảo chất lượng của sản phẩm, INSUCOAT WB phải được bảo quản trong khu vực có mái 

che,  tránh ánh nắng trực tiếp và các nguồn nhiệt khác. Hạn sử dụng lên tới 12 tháng khi được lưu trữ theo 

khuyến cáo. 

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 

Quần áo bảo hộ như găng tay và kính bảo hộ phải được đeo khi xử lý sản phẩm. Trong trường hợp 

bị văng vào da hoặc mắt, rửa sạch bằng nước sạch ngay lập tức. Nếu cần chăm sóc y tế, hãy đảm bảo mang 

theo hộp đựng sản phẩm có thông tin hàm lượng và hướng dẫn để nhân viên y tế kiểm tra. 

ĐÓNG GÓI 

Thùng 9kg / 14kg /18KG/ 19kg /20kg 

 



 

ĐẶC TÍNH 

 

ĐVT 

PHƯƠNG PHÁP THỬ 

NGHIỆM 

 

KẾT QUẢ 

Hình dạng - - Nhũ tương bitum lỏng có độ 

nhớt cao 

Màu sắc - - Nâu đậm 

Mật độ, gm / cc 

(trọng lượng riêng) 

gm/c

c 

ASTM D 2939 1.03 ±0.02 

Hàm lượng cứng % ASTM D 2939 35±3 

Thời gian khô Giờ ASTM D 2939 24 

Thời gian giữa hai lớp Giờ - 3-4 (tùy thuộc vào nhiệt độ) 

Nhiệt độ ứng dụng °C - 5 ° C đến dưới nhiệt độ tối đa 

45 ° C 

Kiểm tra nhiệt °C ASTM D 2939 100 ± 3 không bị phồng rộp, 

sụt võng, hoặc trượt 

Chống nước Giờ ASTM D 2939 24 Không phồng rộp hoặc tái 

nhũ hóa 

 

- INSUTECH có quyền sửa đổi thông số kỹ thuật sản phẩm do yêu cầu của khách hàng 

và / hoặc phát triển sản phẩm liên tục mà không cần thông báo trước 

- Kết quả thử nghiệm sau phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D 2939 

- Ấn phẩm này thu hồi bất kỳ ẩn phẩm nào trước đó. Phát hành. 2/©2016 

 

 


