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LEAFSEAL WP - NHÓM SẢN PHẨM CHỐNG THẤM

LEAFSEAL WP610

12 tháng

>450% 1.0 N/mm 2 >1.7mm 
Độ giãn dài đến kéo đứt Độ bám dính với bê tông (có lớp lót) Khả năng che phủ vết nứt

Màng chống thấm gốc Polyurethane  

LeafSeal WP610 là sản phẩm chống thấm tạo màng siêu đàn 
hồi gốc Polyurethane một thành phần không chứa nhựa than 
đá, tạo màng nhờ phản ứng với hơi ẩm trong không khí.

Chống thấm cho các hạng mục ngoài trời: sàn mái, 
landscape, sàn của khối Podium, tường chắn đất…

MÔ TẢ SẢN PHẨM

PHẠM VI ỨNG DỤNG

THỜI HẠN VÀ ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cường độ kéo  1.8 N/mm2 (ASTM D412 – 16)

Độ giãn dài đến kéo đứt > 450 % (ASTM D412 – 16)

Che phủ vết nứt > 1.7mm (BS EN 14891 : 2012)

Nhiệt độ thi công 5oC - 45oC

Độ kín nước 3Bar, 72 giờ Không thấm nước

Cường độ bám dính trên bề mặt bê tông  1.0 N/mm2 (ASTM D7234 : 12)

Thời gian  thi công lớp kế tiếp ở 230C, RH 55%  6 giờ

Thời gian khô mặt ở 23 0C, RH 55% /lớp  12 giờ

Thời gian khô hoàn toàn ở 23 0C, RH 55% /lớp Khoảng 24 giờ

Chuẩn bị bề mặt: Làm sạch bề mặt bằng phương 
pháp mài, phun áp lực đảm bảo bê tông rắn chắc 
và không có                           các khuyết tật, bụi bẩn.

Pha trộn: Dùng máy trộn cầm tay trộn đến khi hỗn 
hợp đạt được độ đồng nhất. (Lưu ý: Không pha thêm 
bất kỳ thành phần nào trong quá trình trộn).

Thi công lớp lót: để đảm bảo tăng độ bám dính tốt 
với mặt nền. Gia cố lưới cho vị trí chân tường: poly-
este kích thước 150mm.
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Lăn hoàn thiện bằng rulô hai lớp theo phương 
vuông góc nhau hoặc phun bằng máy định mức 0.6 
kg/m 2/lớp.

N
hó

m
 s

ản
 p

hẩ
m

CH
Ố

N
G

 T
H

Ấ
M

N
hó

m
 s

ản
 p

hẩ
m

CH
Ố

N
G

 T
H

Ấ
M


