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ISO 9001/14001 
& OHSAS 18001  

 

 

MICROSEALER-50 

Vật liệu lót / vật liệu trám kín bê tông độ nhớt thấp, gốc polyurethane, dùng cho lớp 
nền xốp và không xốp, bề mặt khô và ẩm. 

 
 
 
 

MÔ TẢ 
MICROSEALER-50 là vật liệu lót gốc 
polyurethane một thành phần, độ nhớt thấp, phù hợp 
cho nhiều loại nền khác nhau. 

Với đặc tính độ nhớt rất thấp và tốc độ đóng rắn ổn 
định, sản phẩm có thời gian thấm ướt, thẩm thấu và  
phủ rất tốt lên nhiều loại nền khác nhau, cho dù nền 
có độ xốp cao, thấp hay không xốp (ví dụ: thủy tinh 
và kim loại). Ngoài ra, sản phẩm cũng được sử dụng 
hiệu quả trên cả bê tông khô và ẩm, kể cả bê tông 
sinh thái, không chỉ như là một loại lớp lót mà còn 
như là một giải pháp trám kín chi phí thấp, giúp tăng 
độ bền của lớp nền. 

Lớp màng đóng rắn có các cơ tính vượt trội: Độ giãn 
dài  > 300% và độ bền kéo trên 30 N/mm2. 

Thi công bằng chổi hoặc con lăn. Định mức sử dụng: 
100 - 200gr/m2, tùy theo độ xốp của lớp nền. 

 
TUÂN THỦ QUY ĐỊNH 

Độ bền bám dính của MICROSEALER-50 vượt qua 
các quy định của  ΕΟΤΑ (Tổ chức Chứng nhận Kỹ 
thuật của Châu Âu). 

 
 

ỨNG DỤNG 
Sản phẩm được khuyến nghị sử dụng làm lớp lót 
cho: 

 Các kết cấu bê tông (bê tông ẩm, ướt) 
 Gạch men, 
 Lớp nền không xốp như  thủy tinh, đá marble & 

kim loại. 

Cũng có thể sử dụng sản phẩm làm chất trám kín bê 
tông. 

 
 

CÁC GIỚI HẠN 

 Sản phẩm sẽ mất màu khi sử dụng trên 
chính nó. Đây đơn thuần chỉ là vấn đề cảm quan và 
không ảnh hưởng đến hiệu quả của lớp màng. 

 
 

ĐẶC TÍNH & ƯU ĐIỂM 
 Một thành phần. 
 Độ nhớt thấp. 
 Dễ ứng dụng, ngay cả trên bê tông ẩm. 
 Bám dính tốt, ngay cả trên các lớp nền không xốp, 

thủy tinh. 
 Thời gian thấm ướt, thẩm thấu và phủ vượt trội. 
 Đàn hồi tốt. 
 Có sẵn nhiều màu để lựa chọn. 
 Là một giải pháp trám kín & bảo vệ bê tông chi 

phí thấp. 
 
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
Làm sạch bề mặt bằng máy rửa áp lực cao, nếu có. 
Tẩy sạch dầu, mỡ và chất bẩn bám dính. Cũng cần 
tẩy sạch lớp váng xi măng, bụi, đất và các lớp màng 
khô. Nếu bề mặt bê tông không đồng đều, bạn nên 
trộn MICROSEALER-50 với cát để trám vá lại. 

Thi công bằng chổi hoặc con lăn. Sau khi đóng rắn 
phủ lớp màng chính lên (ví dụ:HYPERDESMO®). 

 
LÀM SẠCH 

Dùng giấy để làm sạch các dụng cụ và thiết bị trước 
khi sử dụng SOLVENT-01. Chỉ sử dụng loại con lăn 
dùng một lần. 

SẢN XUẤT BỞI:                                
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ĐÓNG GÓI 
1 Lít, 5 Lít, 20 Lít. 

 
 

HẠN SỬ DỤNG 
Sản phẩm có thời hạn sử dụng tối thiểu là 12 tháng 
khi để nguyên trong bao bì ban đầu ở nơi khô ráo và 
ở nhiệt độ 5-25 oC. Sau khi đã mở bao bì thì nên sử 
dụng càng sớm càng tốt. 

 THÔNG TIN AN TOÀN 
Sản phẩm chứa các dung môi dễ bay hơi và dễ cháy.   
Sử dụng ở nơi thoáng khí, cấm hút thuốc, xa ngọn lửa 
trần. Sử dụng trong không gian kín cần có thiết bị 
thông gió và khẩu trang than hoạt tính. Lưu ý rẳng 
các dung môi đều nặng hơn không khí nên chúng sẽ 
lắng xuống dưới sàn. Phiếu An toàn Hóa chất 
(MSDS) sẽ được cung cấp khi có yêu cầu. 

 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Ở dạng lỏng (trước khi ứng dụng): 

ĐẶC TÍNH ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Độ nhớt (Brookfield) cP ASTM D2196-86 ở 25 oC 40 - 50 

Trọng lượng riêng gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 ở 20 oC 0,9 - 1 

 
Ở dạng đã đóng rắn (sau khi ứng dụng): 

ĐẶC TÍNH ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Độ bền kéo đứt ở 23 oC Kg/cm2 

(N/mm2) ASTM D412 / EN-ISO-527-3 300 
(30) 

Độ giãn dài ở 23 oC % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 300 

Khô sờ được: 
 Trên xi măng KHÔ 

 
giờ 

 
- 

 
4 - 6 

Phủ lớp màng chính giờ - 12 - 24 

Độ bám dính vào xi măng MPa ASTM D1640 > 4 

 
 
 
 

CÁC HƯỚNG DẪN VÀ QUY CÁCH KỸ THUẬT ĐÃ PHÁT HÀNH DƯỚI DẠNG VĂN BẢN HOẶC 
DẠNG KHÁC CỦA CHÚNG TÔI NHÌN CHUNG KHÔNG RÀNG BUỘC HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT 
KỲ QUYỀN NÀO CỦA CÁC BÊN THỨ BA, CŨNG NHƯ KHÔNG LÀM GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM 
CỦA CÁC BÊN HỮU QUAN TRONG VIỆC KIỂM TRA TÍNH PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM MỘT CÁCH 
THỎA ĐÁNG. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP,  ALCHIMICATM S.A, VIETSTAR. ĐỀU SẼ KHÔNG CHỊU 
TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC TIN TƯỞNG 
CÁC THÔNG TIN HOẶC SẢN PHẨM MÀ CÁC THÔNG TIN ĐÓ DẪN CHIẾU ĐẾN. 

 
 
 
 
 
 

 
 

SẢN XUẤT BỞI:                                  


