
 

 

               VC-077 

BỘT CHỐNG THẤM SILICAT 

          DẠNG TINH THỂ 
 

 

Sản phẩm hoạt tính này là một dạng vật liệu chống thấm nước đơn phần (một thành phần) có chứa các thành 

phần hóa học vô cơ và hữu cơ, cát thạch anh và bê tông. Các thành phần hóa học đặc biệt trong vật liệu có thể 

phản ứng với lớp đệm bê tông và tiếp tục tạo thành cấu trúc liên kết chéo mà không hòa tan trong nước. Sau 

khi phản ứng hoàn toàn trên bề mặt, VC-077 có thể chống ăn mòn do muối, kiềm và nước biển. 

 
 

Công cụ sử dụng: 

Con lăn, cọ quét hoặc 

máy phun. 

 

Thời gian khô (25oC ): 

Khô tự nhiên : 1 Giờ.     

Sơn lại : 24 giờ. 

Đóng cứng: 48 giờ. 

 

Lớp phủ thực tế: 

Thùng 20kg: 

0.48~0.8 kg/m² (Con lăn hoặc cọ quét) . 

0.48~0.64kg/ m² (máy phun). 

 

NHỮNG TÍNH NĂNG CHÍNH  

⚫ Gốc nước, thân thiện với môi trường, không mùi và không dễ cháy. 

⚫ Có thể quét lên bề mặt ẩm ướt. 

⚫ Có khả năng bít kín các lỗ hoặc vết nứt có đường kính dưới 0,4mm. 

⚫ Chịu được áp suất thủy tĩnh. 

⚫ Chống thấm ngược nhưng vẫn đảm bảo được độ thoáng khí. 

 

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ THI CÔNG 

 
Chuẩn bị bề mặt 

Loại bỏ các tạp chất, nước đọng, dầu nhớt, rêu và các lớp sơn 

cũ. Phải rửa sạch bề mặt và đảm bảo độ ẩm trên bề mặt khi thi 

công. 

 
Sử dụng 

1. Trộn đều nước với VC-077 theo tỉ lệ 1:2~3 (nước 1 - bột 2~3), 

có thể điều chỉnh lượng nước cho phù hợp. Sau khi trộn đều 

nên sử dụng trong 30 phút. Không pha loãng hỗn hợp với 

nước sau khi hỗn hợp đã đóng cứng. 

2. Thi công VC-077 bằng con lăn hoặc cọ quét lên bề mặt cần 

chống thấm. Sau khi lớp thứ nhất khô nhưng chưa cứng hoàn 

toàn thì sơn tiếp lớp thứ 2 theo hình chữ thập để tăng thêm 

hiệu quả chống thấm. Thời gian thi công giữa lớp 1 và lớp 2 

không quá 48 giờ để bảo đảm độ liên kết tốt nhất.  

 

 

 

 

CẢNH BÁO SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN  

⚫ Để xa tầm tay trẻ em - không được uống. 

⚫ Đeo thiết bị bảo vệ đường hô hấp thích hợp. 

⚫ Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. 

⚫ Trong trường hợp tiếp xúc với mắt hãy rửa ngay bằng nước và đến gặp bác sĩ 

⚫ Sau khi tiếp xúc với da nên rửa bằng xà phòng và nước. 

⚫ Bảng chỉ dẫn an toàn vật liệu (SDS) sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với đại lý địa phương để 

biết thêm chi tiết. 
 

Phạm vi sử dụng 

Ứng dụng rộng rãi, bao gồm tường ngoài, 

sàn, hồ bơi, nhà máy xử lý nước thải, tầng 

hầm, bãi đậu xe, hồ bơi và các công trình 

chống thấm nước khác. 

Thông tin chung 

Phủ lại  

Thùng 

 

HSD 

Màu                        

24 giờ 

5 gallons  20±0.5kg 

(Thể tích thực) 

24 tháng 

 Trắng 

 Chú ý 

• Không sử dụng nếu trời mưa hoặc có 

sương mù dày đặc dự báo xảy ra trong 

vòng 24 giờ. 

• Không sử dụng sản phẩm khi nhiệt độ 

dưới 59°F (15°C). 

• Dùng ngay sau khi mở nắp. 

• Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh 

sáng trực tiếp để không bị hỏng 

• Độ phủ thực tế và thời gian sấy khô chỉ 

để tham khảo, có thể khác nhau tùy 

thuộc vào bề mặt, độ phẳng, độ dày, độ 

ẩm và điều kiện luồng không khí. 

 

 

 

 

 


