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Lớp lót MORTER-PRIMER để chống thấm và

chống ẩm là bitum lỏng có độ nhớt thích hợp sẵn sàng

để quết trên bề mặt bê tông, vữa xi măng, thép ống... Nó

được sản xuất bằng cách pha trộn bitum với dung môi

nhanh chóng bay hơi. Vì vậy, nó được sử dụng cho lớp

lỏng nằm phía dưới và tạo độ kết dính cho lớp chống

thấm bằng cách hình thành màng trên mặt đất.

MÔ TẢ

SỬ DỤNG

Lớp lót MORTER-PRIMER là sản phẩm thích hợp cho

bê tông, mái nhựa đường trơn và bề mặt kim loại, và

được sử dụng như lớp bảo vệ trước khi đặt màng

MORTER-PLAS.

•Dưới lớp phủ chống thấm nước và chống ẩm trong xây

dựng

•Dưới lớp phủ chống ăn mòn kim loại và lớp bảo vệ

•Bảo quản gỗ chống bị sâu mọt

THI CÔNG

• Làm khô bề mặt triệt để

• Loại bỏ hoàn toàn tạp chất như phần thừa, chất cặn, 

rỉ dầu, gỉ sét...

• Sau khi xử lý xong bề mặt, phủ một lớp lót bằng cách

sử dụng con lăn hoặc phun sau khi xử lý xong bề mặt

• Lượng sơn thay đổi tùy thuộc vào mặt đất. Tham

khảo dưới đây:

• Làm khô lớp lót cho đến khi độ dính của lớp này

mòn đi. Quết lại lớp lót sau 24 giờ kể từ khi quết lớp

phủ đầu tiên và có bụi hoặc cát xuất hiện trên bề mặt.

ĐẶC TÍNH

THẬN TRỌNG

• Tránh xa nguồn lửa khi giữ hay xử lý bởi vì đây là

sản phẩm dễ cháy

• Làm việc ở nơi thoáng khí vì khí ga có thể thoát ra

khi quết sản phẩm.

• Giữ kín hoàn toàn vì sản phẩm sẽ bốc hơi nếu nó tiếp

xúc với không khí trong một thời gian dài

• Khi công việc hoàn thành, rửa công cụ bằng dung

môi và giữ sạch sẽ.

ĐÓNG GÓI

• 20 lít / Thùng

• 200 lít / Thùng phuy

Bê tông Vữa dẻo Vữa trượt Kim loại Gỗ

Sử dụng

(ℓ / ㎡)
≥0,4 ≥0,2 ≥0,1 ≥0,1 ≥0,3

Mục thử nghiệm Quy cách
Phương pháp thử 

nghiệm

Điểm cháy (Cốc kín, ℃) ≥42 ASTM D 56

Trọng lượng riêng ≥0,930 ASTM D 70

VOC (hợp chất hữu cơ bay hơi, g / L) Dưới 350 -

Độ nhớt Saybolt Furol (25 ℃, giây) 160 ± 10 ASTM D 88

Chưng cất Lên đến 225 ℃ ≥25

ASTM D 402
(Khối lượng% của lớp 

sơn lót)
Lên đến 360℃ Dưới 40

Kiểm tra dư lượng từ

chưng cất

Thâm nhập 

(25 ℃, 100g, 5 giây)
100-120 ASTM D 5

(Lên đến 360 ℃)
Độ hòa tan của 

Trichloroethylene
≥99,0 ASTM D 2042
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