
S101 

Tên sản phẩm 
CHẤT CHỐNG THẤM TRƯỢT NƯỚC VÔ HÌNH 

Mô tả sản phẩm 
S101 Chất chống thấm - trượt nước vô hình gốc nước, không làm thay đổi thẩm mỹ của bề mặt và 
nền. Khi thi công, sản phẩm tạo bề mặt vô hình và chống lại hao mòn do các tác nhân thời tiết. 

Ứng dụng 
Chống thấm trượt nước vô hình cho các loại vật liệu sau: 
! Sản phẩm làm từ đất sét nung ngay sau khi được sản xuất: ngói, gạch ốp tường, gạch Tàu lát nền, 

bình và chậu gốm… 
! Bê tông rỗng 
! Thạch cao và tấm trần thạch cao 
! Bê tông xốp sử dụng cốt liệu nhẹ 
! Vật liệu cách điện 
! Đá tự nhiên: Marble, Limestone, Sandstone… 
! Gỗ 

Ưu điểm 
! Cung cấp bề mặt không thấm nước vô hình 
! Bảo vệ và không làm thay đổi ngoại quan của bề mặt 
! Hoạt động như một lớp chống ẩm 
! Chống bám bụi và rong rêu 

Thi công 
Khuấy đều trước khi sử dụng. 
Làm sạch bề mặt cần thi công, đảm bảo sự rắn chắc liền lạc không bong rộp. 
Thi công S101 bằng phương pháp phun, nhúng hoặc quét thành lớp phủ đồng nhất. 
Nên thi công lớp thứ hai nếu có yêu cầu khi lớp thứ nhất chưa kịp khô, sờ vẫn còn thấy hơi dính đầu 
ngón tay. 
Thời gian đóng cứng là sau 24 giờ. 

Định mức 
Từ 3 m2/lít đến 6 m2/lít tùy vào độ rỗng và phẳng của vật liệu. 

Đóng gói 
S101 được đóng gói 1 lít, 5 lít hoặc 20 lít. 

Bảo quản 
Thời gian 12 tháng trong thùng đóng kín và trữ ở nơi khô ráo, thoáng mát. 

Hướng dẫn an toàn 
S101 là hoá chất ăn mòn và có tính kiềm. Luôn mang găng tay cao su khi sử dụng sản phẩm này. Khi bị 
dính lên da phải rửa ngay bằng nước sạch. Nếu hoá chất rơi vào mắt phải rửa ngay bằng nước sạch, 
rửa càng nhiều càng tốt và phải đưa ngay đến cơ sở y tế chăm sóc. Quần áo bị thấm hoá chất phải được 
thay ra ngay. 
 
 
 
Lưu ý quan trọng 
Các  thông  tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của SƠN TINH. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ năng 
kỹ thuật và họ tự làm và tự chịu rủi ro. Thông tin sản phẩm trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ 
thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. SƠN TINH không chịu trách nhiệm với với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến 
trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất hãy liên hệ với SƠN TINH. 
Tham chiếu số S101/09032016 


