
TREMproof M 
HỆ CHỐNG THẤM GỐC XI MĂNG

MÔ TẢ
TREMproof M là hệ chống thấm gốc xi măng cải tiến 
polymer chuyền dùng chống thấm cho bê tông và gạch. 
Sản phẩm gồm có 1 thành phần Polymer lỏng, 1 phần xi 
măng có trộn với một số phụ gia đặc biệt.

ỨNG DỤNG
• Bảo vệ bề mặt bên trong tường vây tầng hầm khỏi 

bị ẩm. 
• Chống thấm chăc chắn cho bể nước, hồ bơi, v.v
• Pore/blowhole filing Trám trét lỗ ti và bề mặt bê 

tông bị rỗ
• Chống thấm thuận và nghịch cho bê tông

THÔNG SỐ VÀ ƯU ĐIỂM
• Dễ dàng trộn và thi công
• Bảo vệ bê tông khỏi hiện tượng cacbon hóa
• Bám dính tốt vào bề mặt bê tông 
• Tăng khả năng chống muối và chống đóng băng 
• Không độc hại, phù hợp cho bể nước uống
• Không ăn mòn sắt thép.  

ĐÓNG GÓI
Đống gói 25 kg

(Phần A: 5 kg và Phần B: 20 kg)

ĐỊNH MỨC
• Chống thấm cho phòng tắm, ban công với định 

mực 1.0 kg/m2 cho mỗi lớp.
• Chống thấm cho khu vực có cột nước cao đến 1m 

cần sử dụng 1.5 kg/m2 mối lớp.
• Chống thấm cho khu vực có cột nước cao hơn 1m 

cần sử dụng 2.0 kg/m2 mối lớp
• Nếu sử dụng làm chống thấm bảo vệ và hoàn thiện 

cần 2 kg/m2  cho mỗi lớp 
Lưu Ý: TREMproof M cần thi công tối thiểu 2 lớp. Khu 
vực có khả năng bị thấm cao, khuyến cáo nên chống 
thấm 3 lớp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Chất Lượng Bề Mặt: Bề mặt trước khi thi công phải đủ 
cường độ, không bị nhiễm bẩn hoặc lẫn các tạp chất, 
không chứa vữa thừa hoặc bị nhiễm dầu v.v

Chuẩn Bị Bề Mặt: Toàn bộ bề mặt cần được chuẩn bị 
bằng các thiết bị phù hợp chẳng hạn như máy phun 
áp lực cao, máy vệ sịnh sàn, máy mài, máy tạo nhám 
và phun xịt nước để bão hòa độ ẩm cho những bề mặt 
khô trước khi thi công. Đối với các lỗ ti, lỗ rỗng nhỏ: 
Thổi sạch bề mặt để loại bỏ toàn bộ các chất bụi bẩn 
trong các lỗ rỗng li ti. 

Làm lớp vữa tự san phẳng: Chuẩn bị và làm sạch bề 
mặt bởi các thiết bị phù hợp chẳng hạn như máy mài, 
máy hút bụi để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn các lớp vữa 
thừa, các chất bẩn hoặc các lớp sơn phủ hiện hữu, bề 
mặt trước khi thi công phải sạch, cứng, chắc và lộ rõ 
các lớp rỗng của bê tông để đảm bảo đạt được độ bám 
dính cao nhất. Bề mặt cần được làm ướt để bão hòa độ 
ẩm trước khi thi công lớp TREMproof M đầu tiên. Tuy 
nhiên, không cho phép thi công trên bề mặt có đọng 
nước. Toàn bộ vị trí giáp giữa sàn và tường cần được 
trám với lớp vữa theo kích thước  25 mm x 25 mm.

Lưu Ý: TREMproof M sẽ không bám dính vào bề mặt 
bê tông đã được xửa lý bởi các phụ gia chống thất 
thoát nước/ bão hòa nước.

Trộn: Trong trường hợp bình thường, sau khi hỗn hợp 
đã được trộn đều với nhau, lớp vữa sẽ trở nên đồng 
nhất. Sự đồng nhất của sản phẩm nếu như cắt giảm 
thành phần A ( phần lỏng) của sản phẩm.  Đối với thi 
công bằng bay, chỉ sử dụng 90% thành phần A ( xấp 
xỉ 4.5 kg). Đổ phần A vào một thùng trộn sạch và cho 
thêm từ từ phần B ( phần bột) vào và trộn đều với máy 
trộn có cánh khuấy với tốc độ trộn chậm. Sản phẩm 
sau khi trộn nên thi công trong vòng 30 phút. Thời gian 
trộn: 3 phút 

Thi Công: Khi bề mặt bê tông còn ẩm nhờ bão hòa với 
nước, thi công lớp thứ nhất. Để sản phẩm đống rắn 
trong khoảng 4-8 tiếng ở nhiệt độ trên   20oC trước khi 
thi công lớp thứ 2 .
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Để liên hệ với đại diện nhà sản xuất tại địa phương, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại

ĐẶC TÍNH MÔ TẢ
Hoàn thiện Phần A: Chất lỏng màu trắng 

Phần B: Bột màu xám

Phần A và B (sau khi trộn): dạng vữa sệt màu xám

Tỉ Trọng 1.9 – 2.0 kg/ltr ( Vữa sau khi vừa trộn)

Cường độ nén 7 ngày > 25 N/mm2

28 ngày > 32 N/mm2

Cường độ uốn 7 ngày > 6.0 N/mm2

28 ngày > 7.0 N/mm2

Hấp Thụ Nước (kg/m2.H05) Bê Tông 0.79

Bê Tông đã chống thấm với  TREMproof M 0.049

Hạn Sử Dụng 12 tháng, kể từ ngày sản xuất

Độ bám dính 1.0 N/mm2

Giống Như Vữa: Thi công lớp TREMproof M đã trộn 
bằng cọ hoặc các vật liệu làm từ nhựa cứng và thi công 
theo một chiều ngang (hoặc dọc). 

Thi công lớp thứ 2 TREMproof M theo chiều ngược 
lại với lớp thứ nhất ngay sau khi lớp thứ nhất vừa khô 
giống như vữa: Khi thi công TREMproof M bằng bàn 
cào ( cho bề mặt phẳng hơn) sản phẩm cần giảm 10%p 
phần A trước khi trộn. Thi công lớp thứ 2 TREMproof M 
ngay sau khi lớp thứ nhất vừa khô. 

Đối với các lỗ kim, lỗ li ti, dùng bay ấn vào các vị trí đó 
để sản phẩm dính chặt hơn vào bề mặt. Đối với sàn, 
để tránh lớp thứ nhất bị hư hỏng, khuyến cáo nên thi 
công lớp thứ 2 trong vòng 24 tiếng sau khi thi công lớp 
đầu tiên. Sau 12 tiếng, nên sử dụng máy phun nước 
nhẹ, phun mịn lên bề mặt lớp thứ nhất để làm ướt bề 
mặt. Sau khi thi công lớp thứ 2, có thể sử dụng những 
miếng cao su mềm để làm phẳng bề mặt. Để biết thêm 
chi tiết, vui lòng liên lạc với đại diện của Tremco tại địa 
phương để được tư vấn thêm 

Thời Gian Thi Công:  Sản phẩm sẽ đóng rắn trong vòng 
30 phút ( ở 30˚C). Sản phẩm sẽ đóng rắn nhanh hơn ở 
nhiệt độ cao.

Đóng rắn: Thông thường không yêu cầu, nhưng nên 
lưu ý cho những trường hợp thi công trực tiếp dưới 
anh nắng mặt trời hoặc môi trường có nhiều gió

VỆ SINH
Cần vệ sinh các thiết bị thi công lập tức sau khi thi công. 
Các chất đã cứng và bám vào thiết bị thi công chỉ có thể 
loại bỏ bằng các biện pháp cơ học.

AN TOÀN 
. Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng an toàn của sản 
phẩm trước khi thi công

BẢO HÀNH
Tremco bảo hành các tính năng của sản phẩm nhưng 
không bảo hành liên quan đến màu sắc hay bề mặt 
hoàn thiện của sản phẩm, vì quy trình thi công thực tế 
tại công trường nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi 
và có thể ảnh hưởng đến chất lượng.Tremco không có 
những bảo hành khác, công khai hoặc ngầm định bao 
gồm các bảo hành về TÍNH THƯƠNG MẠI HAY CÔNG 
DỤNG CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ đối với các sản 
phẩm của Tremco. Tremco có toàn quyền thay thế và 
trả lại tiền nếu sản phẩm chứng minh là sản phẩm bị 
lỗi. Tremco sẽ không chịu trách nhiệm nếu sản phẩm bị 
mất hay bị các thiệt hại khác


