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LEAFSEAL WP - NHÓM SẢN PHẨM CHỐNG THẤM

LEAFSEAL WP502

12 tháng

>80%

1.6-2.4kg /m 2/2-3 lớp

>0.5 N/mm 2
Độ giãn dài đến kéo đứt Độ bám dính với bê tông

Màng chống thấm gốc xi măng

LeafSeal WP502 là hợp chất chống thấm 2 thành phần gốc xi 
măng – polymer có tính đàn hồi cao, hoàn hảo để ứng dụng 
chống thấm cho các hạng mục ẩm ướt trong nhà.

Chống thấm nhà vệ sinh, ban công...
Chống thấm bể chứa nước sạch, hồ bơi, hồ tiểu cảnh và bồn hoa.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

PHẠM VI ỨNG DỤNG

THỜI HẠN VÀ ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KẾT QUẢ

Cường độ chịu  kéo ASTM D412 – 16 > 0.9N/mm 2

Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện tiêu chuẩn BS EN 14891:2012 > 0.8 mm

Độ giãn dài ASTM D412 – 16 > 80 %

Thời gian khô bề mặt Trong 2 giờ

Cường độ bám dính trên nền bê tông

BS 14891 : 2012

> 0.5N/mm2

Độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh 1.5 bar trong 7 ngày

BS 14891 : 2012

Không thấm

CẢM QUAN SẢN PHẨM THÀNH PHẦN A THÀNH PHẦN B

Dạng vật lý Bột Chất lỏng

Màu sắc Màu xám Màu trắng sữa

Tỉ trọng - 1.03

Trọng lượng riêng 1.32 -

Tỉ lệ pha trộn (theo khối lượng) 2 1

Tỉ trọng (hỗn hợp đã trộn) 1.74 kg/lít

Chuẩn bị bề mặt: bề mặt phải được mài sạch và vệ 
sinh sạch bụi, tạo ẩm trước khi thi công.
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Gia cố lưới cho vị trí chân tường: lưới polyeste kích 
thước 150mm.

Sử dụng ru lô lăn bề mặt sàn: lăn hai lớp theo 
phương vuông góc nhau, định mức 0.8kg/lớp/m2.

Pha trộn: Cho thành phần lỏng vào thùng trước, rồi 
từ từ cho thành phần bột vào. Trộn trong vòng 3 
phút cho tới khi hỗn hợp đồng nhất. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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