
LEAFSEAL BC030 
VỮA BÙ CO NGÓT TRỘN SẴN, CÓ THỂ BƠM 

MÔ TẢ SẢN PHẨM 

LeafSeal BC030 được cung cấp ở dạng bột 

khô đã được trộn sẵn, chỉ cần pha thêm 

nước để tạo ra hỗn hợp vữa đồng nhất 

không co ngót cho ứng dụng bơm. 
 

LeafSeal BC030 được thiết kế để sử dụng 

trong hầu hết các ứng dụng bơm thông 

thường mà không yêu cầu cường độ cao. 

LeafSeal BC030 có thời gian thi công dài 

để thi công được ở những khu vực diện tích 

rộng, khi đóng rắn có cường độ nén trên 

20MPa ở 28 ngày tuổi. 
 

Sản phẩm với công thức đặc biệt để tạo nên 

một hỗn hợp vữa không co ngót, không kim 

loại, không chứa clorua và nitrat. Lượng 

nước pha trộn ít nhằm đảm bảo đạt cường 

độ sớm và độ bền lâu dài. 

Thành phần cát silica được chọn lọc giúp 

cho việc pha trộn được đồng nhất và tối 

thiểu hóa sự phân tách. 

 

ĐẶC ĐIỂM/ LỢI ÍCH 

• Hệ thống bù co ngót. 

• Không chứa kim loại. 

• Không chứa Clorua và Nitrat. 

• Cường độ nén, uốn và kết dính tốt. 

• Giảm thiểu hiện tượng phân tách. 

• Trộn sẵn giúp kiểm soát chất lượng thi 

công. 

• Bán san phẳng, bơm rót dễ dàng. 

• Cường độ sau cùng ổn định đảm bảo độ 

bền lâu dài. 

 

PHẠM VI ỨNG DỤNG 

• Sửa chữa bê tông. 

• Lấp đầy lỗ hổng giữa khung cửa nhôm và 

bê tông/gạch. 

 

CHỈ ĐỊNH SẢN PHẨM 

Vữa không co ngót dùng LeafSeal BC030, 

vữa trộn sẵn cho ứng dụng bơm. Sử dụng 

theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

 

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG 

Khoảng 0.013 m3 / bao, 78 bao/m3 

 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

Đảm bảo vị trí thi công rắn chắc và sạch bụi 

bẩn, dầu mỡ, vụn vữa. Loại bỏ các phần bê 

tông yếu trên bề mặt, đục bỏ các khu vực 

bong tróc. Làm ẩm với nước nhưng không 

để đọng nước lại trên bề mặt trước khi thi 

công LeafSeal BC030. 
 

Đối với những khu vực thi công lớn như 

làm mặt sàn hay sửa chữa bê tông, nên sử 

dụng tác nhân kết dính thích hợp từ các 

dòng sản phẩm của LeafSeal. Có thể phải 

dùng ván khuôn hoặc cắt trả lại các cạnh 

của khe co giãn. 

 

PHA TRỘN 

Trộn với tỉ lệ nước/bột từ 0,12 – 0,15 

(khoảng 3,1 đến 3,75 lít nước cho một bao 

bột 25kg). Để đạt kết quả mong muốn, dùng 

máy trộn vữa chuyên dụng. Không được 

trộn vữa bằng tay.  
 

Đổ 80% lượng nước trộn vào thùng trộn, 

cho bột từ từ vào và trộn đều đến khi tạo 

thành hỗn hợp vữa dẻo, cho thêm phần 

nước còn lại vào để trộn hỗn hợp đồng nhất. 
 

Đợi 2-3 phút, sau đó trộn lại và sử dụng. 

Chú ý, không để bột dính lên thùng trộn và 

hạn chế tạo bọt khí, thông thường quá trình 

trộn kéo dài 3 – 5 phút tùy theo máy trộn. 

Không trộn lượng vật tư quá nhiều cho đợt 

thi công 20 phút. 
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THI CÔNG 

 Sau khi pha trộn, không nên trộn lại với 

nước. Thi công vữa bơm phải nhanh chóng 

và liên tực từ một phía, không bị gián đoạn 

nhằm tránh bọt khí bị nhốt trong vữa. Sử 

dụng súng bơm chuyên dụng để bơm vữa 

chèn kín vào các khe hở. LeafSeal BC030 

có thể thi công chiều dày lớp vữa lên tới 

50mm cho mỗi lần bơm tùy thuộc vào hạng 

mục bơm vữa và nhiệt độ môi trường trong 

quá trình thi công. 

 

VỆ SINH DỤNG CỤ 

Nên rửa thiết bị và dụng cụ thi công bằng 

nước ngay sau khi sử dụng. 

 

BẢO DƯỠNG 

Trong điều kiện thời tiết khô và ánh nắng 

rọi trực tiếp, sau khi lớp vữa đã bắt đầu 

đông kết, các bề mặt vữa tiếp xúc trực tiếp 

với không khí phải được bảo vệ, tránh việc 

bốc hơi nước quá nhanh bằng các biện pháp 

bảo dưỡng thông thường như: giữ ẩm bằng 

nước, phủ bao bố ướt hoặc các biện pháp 

tương đương khác. 

LƯU TRỮ/ HẠN SỬ DỤNG 

LEAFSEAL BC030 phải được bảo quản 

nơi khô ráo, có mái che. Trong điều kiện 

bao bì sản phẩm còn nguyên chưa mở, 

không bị hư hại có hạn sử dụng là 6 tháng. 

 

THÔNG TIN AN TOÀN KHI SỬ DỤNG 

LEAFSEAL BC030 có chứa xi măng nên 

dễ gây dị ứng cho da. Nên mang kính bảo 

vệ mắt, đồ bảo vệ da và hô hấp. Sản phẩm 

không nguy hiểm khi vận chuyển, không 

độc, không cháy. Khi thải bỏ phải tuân 

theo quy định của địa phương. Để biết 

thêm thông tin vui lòng tham khảo tài liệu 

an toàn sản phẩm mới nhất. 

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM 

Miễn Trừ 

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử 

dụng trong các tài liệu của Công ty SOL dựa 

trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của 

chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên 

bản chất chung nên người sử dụng phải xác 

định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích 

sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi 

ro và trách nhiệm liên quan. Công ty SOL 

không bảo đảm về thương mại hoặc sự phù 

hợp cho các mục đích cụ thể, cũng không 

chịu trách nhiệm phát sinh nào từ những 

quan hệ pháp lý có thể được suy ra hoặc từ 

thông tin này hoặc từ bất kỳ văn bản hướng 

dẫn nào hoặc bất kỳ một hình thức tư vấn 

nào được SOL cung cấp. SOL có quyền thay 

đổi các thông số vật lý của sản phẩm mà 

không phải báo trước. Người sử dụng phải 

luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất 

của sản phẩm. 

Phiên bản: 03 – 01.2020 

Thành phần Vữa trộn sẵn 

Dạng Bột 

Đóng gói 25 kg/bao 

Định mức ước tính 
1 bao cho khoảng 13.10 lít vữa 

76 bao cho khoảng 1m3 vữa 

Nhiệt độ thi công 
Tối thiểu 10°C 

Tối đa 40°C 

Lượng nước sử dụng 12 - 15% 

Thời gian đông kết 

ban đầu (27oC) 

≥ 110 phút (tiêu chuẩn ASTM 

C403) 

Thời gian đông kết 

sau cùng (27oC) 

≤ 7 giờ (tiêu chuẩn ASTM 

C403) 

Cường độ nén 

Tiêu chuẩn ASTM C942 , ở 

27oC 

7 ngày   ≥ 10 N/mm2 

28 ngày   ≥ 20 N/mm2 
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