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MÔ TẢ  
MasterSeal M 790 là màng dùng che phủ vết nứt hai thành 

phần dựa trên công nghệ Xolutec giúp mang lại khả năng 

chống hóa chất và độ bền cơ học cao.  
 
XolutecTM - một thước đo mới về độ bền 
 
Xolutec là cách kết hợp thông minh và cải tiến các đặc tính hóa 

học bổ sung. Khi trộn vật liệu tại công trường, mạng lưới đan 

xen liên kết ngang (IPN) được hình thành giúp tăng cường các 

đặc tính chung của vật liệu. Bằng cách kiểm soát mật độ liên kết 

ngang, có thể điều chỉnh đặc tính của Xolutec theo yêu cầu về 

tính năng sản phẩm, ví dụ điều này cho phép kết hợp các loại 

vật liệu có mức độ cứng và dẻo khác nhau. Xolutec có rất ít các 

thành phần hữu cơ bay hơi (VOC), nên thi công nhanh và dễ 

dàng cả theo phương pháp phun máy và phủ bằng tay tùy theo 

yêu cầu. Vật liêu này khô nhanh ngay cả ở nhiệt độ thấp, nên 

giảm thời gian thi công giúp nhanh trở lại hoạt động và giảm thời 

gian thời gian chết.  
Công nghệ này không nhạy cảm với độ ẩm và chịu được nhiều 

điều kiện công trường khác nhau, mở rộng cơ hội ứng dụng và 

giảm các độ trễ và hư hỏng. Kéo dài thời gian giữa các lần bảo 

trì và giảm chi phí chu kỳ vòng đời giảm đáng kể tổng chi phí sở 

hữu. 

 
LĨNH VỰC ỨNG DỤNG  
MasterSeal M 790 được sử dụng trong các ứng dụng chống 

thấm yêu cầu chống hóa chất cao.  
Bao gồm:  
• Nhà máy xử lý nước thải tại cả hai khu vực dòng vào 

và dòng ra. 
 
• Đường ống xả nước thải. 
 
• Nhà máy khí sinh học. 
 
• Bể chứa thứ cấp. MasterSeal M  
790 có thể được phủ trên:  
• Các bề mặt nằm ngang hoặc thẳng đứng. 
 
• Khu vực bên trong và bên ngoài. 
 
• Các lớp nền bê tông, vữa xi măng hoặc thép. 
 
• Bê tông cốt thép để bảo vệ chống cacbon hóa hoặc ăn 

mòn do clorua và bảo vệ khỏi tác động của hóa chất 

trong vách ngăn bể chứa thứ cấp trong ngành hóa chất 

và hóa dầu. 

 
Hãy liên hệ với đại diện Master Builders Solutions tại địa  
phương để biết các ứng dụng khác không được liệt kê trong 

đây.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sản phẩm/lớp phủ bảo vệ bề mặt  
(Sơn lót MasterSeal P770)  

EN 1504-2 Các nguyên tắc 1.3/2.2/5.1/6.1/8.2 
 

Khả năng chống mòn Hao hụt khối lượng 
 < 3000 mg 
Độ thấm CO2 SD > 50 m 
Độ thẩm thấu hơi Loại III 
nước  

Độ hấp thụ nước mao w <0,1 kg/m2 0,5 
mạch giờ 

Khả năng tương thích Đạt ≥ 1,5 N/mm2` 

nhiệt  

Độ kháng tác động Giảm độ cứng 
của hóa chất mạnh  
Loại II. 6a  

Loại III: 1,2,3,4,5,5a,6.  

7,10,11,12,14,15a 

A3 (23 C) Khả năng lấp vết nứt 

 B3.1 (23 C) 
Khả năng chịu va đập Loại III 
`Độ bền dính theo thử ≥ 1,5 N/mm2` 

nghiệm độ bám dính  

vật liệu  
Phong hóa nhân tạo Đạt 
Các chất nguy hiểm Tuân thủ 
 5.3 (EN 1504-2) 
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ĐẶC TÍNH VÀ CÔNG DỤNG 
 
• Dễ thi công bằng tay dùng con lăn hoặc bay 
 
• Lớp màng liên tục: liền khối – không chồng mí, mối 

hàn hay đường nối 
 
• Khả năng kháng hóa chất tuyệt hảo– bao gồm 

axit sulphuric nguồn gốc thực vật nồng độ cao. 
 
• Chống thấm và chịu được nước đọng. 
 
• Liên kết hoàn toàn với lớp nền: có thể thi công 

với nhiều loại lớp nền bằng lớp lót phù hợp. 
 
• Chịu được hơi ẩm: có thể thi công trên các lớp nền có 
 

độ ẩm dư cao. 
 
• Khả năng thấm hơi nước cao: rủi ro rỗ khí thấp. 
 
• Khả năng chống khuếch tán cacbon dioxit cao: 

Bảo vệ bê tông khỏi bị ăn mòn cốt thép. 
 
• Độ bền cắt, mài mòn cao và chống va đập: Chịu được 

giao thông và sử dụng trong các khu vực có rủi ro hư hại 

cơ học. 
 
• Cứng nhưng dẻo và có đặc tính che phủ nứt. 
 
• Độ bền cao và bảo vệ công trình nhờ giảm hiện 

tượng nứt do hóa giòn 

• Nhiệt rắn: không hóa mềm ở nhiệt độ cao. 
 
• Độ bám dính tuyệt hảo trên nhiều lớp nền khác 

nhau (bê tông, thép). 
 
• Chống chịu thời tiết: đặc tính chịu được mưa và sấm 

sét, chịu kết đông/xả đông đã được chứng minh, có thể 

ứng dụng ngoài trời mà không cần thêm lớp phủ ngoài 

cùng. 
 
• Không chứa dung môi. 
 
• Thi công bằng phương pháp phun bằng các loại máy 

phun 2 thành phần chuyên dụng (vui lòng liên lạc với bộ 

phận dịch vụ kỹ thuật để biết thông tin chi tiết) 

 

CÁC PHÊ DUYỆT VÀ CHỨNG NHẬN 
 
• Khả năng chống ăn mòn trong thời gian dài đối với hóa 

chất sulfuric có gốc thực vật đã được kiểm chứng 

(Viện Fraunhofer) 
 
• Được chứng nhận CE theo EN 1504-2 
 
• Khả năng kháng hóa chất theo EN 13529 

 

PHƯƠNG PHÁP THI 
CÔNG (a) Chuẩn bị bề mặt 

 

Tất cả các lớp nền (cũ và mới) phải ổn định về kết cấu, khô, 

không có vữa xi măng và hạt rời và không có dầu mỡ, các 

vệt lăn cao su, vệt sơn và các tạp chất khác ảnh hưởng đến 

độ bám dính. 
 
Bê tông: Bề mặt phải được chuẩn bị bằng bắn bi làm sạch, 

phun tia nước cao áp hoặc phương pháp cơ học phù hợp 

khác. Sau khi chuẩn bị, các lớp nền bê tông và xi măng khác 

phải có độ bám dính tối thiểu là 1 N/mm2. 

Nhiệt độ lớp nền thấp nhất phải là + 5ºC và tối đa + 35ºC.  
Sắt/thép: Phải phun cát cho lớp hoàn thiện SA 2 ½ trước khi 

phủ sản phẩm này. Không cần lớp lót để phủ MasterSeal M 

790 trên thép. 

 

(b) Lớp lót 
 
Lớp lót sẽ cải thiện độ bám dính và ngăn ngừa các lỗ kim 

trên bề mặt hay bóng khí trong lớp phủ đã cứng lại. Loại lớp 

lót được khuyến nghị cho MasterSeal M 790 là MasterSeal P 

770*. Bề mặt phải khô 
 
- không có giới hạn về độ ẩm dư.  
Có thể phủ một lớp MasterSeal P 770 bằng con lăn và mức 

tiêu thụ là khoảng 0,25 - 0,3 kg/m². 
 
Đợi ít nhất 5 giờ (@ 20°C) trước khi phủ các hệ thống 

MasterSeal M 790. 
 
* Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật của sản phẩm liên quan 
để biết thông tin chi tiết. 

 

(c) Trộn 
 
MasterSeal M 790 được cung cấp trong các thùng đóng sẵn 

theo tỉ lệ chính xác. 
 
Đổ toàn bộ Phần B vào trong thùng chứa Phần A và trộn 

bằng máy khoan cơ khí có gắn cánh trộn ở tốc độ thấp (tối 

đa 400 vòng/phút) trong ít nhất 3 phút. Cạo các cạnh và đáy 

thùng chứa một vài lần để đảm bảo trộn toàn bộ. Giữ lưỡi 

máy trộn ngập trong lớp sơn phủ để tránh tạo ra bóng khí. 
 
Không trộn một phần các và không trộn bằng tay! 

 

(d) Thi công 
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Có thể thi công MasterSeal M 790 bằng chổi hoặc con lăn.  
Nên hoàn thành thi công tối thiểu hai lớp.  
Thời gian đợi tối thiểu để phủ lại lớp thứ hai là  
8 giờ (qua đêm) với nhiệt độ lớp nền và môi trường xung 

quanh là 20ºC. 

 

HOÀN THIỆN VÀ VỆ SINH 
 
Có thể làm sạch dao bằng các chất làm sạch gốc dung môi  
khi dao vẫn ướt. Sau khi vật liệu cứng, chỉ có thể tẩy sạch  
bằng máy. 

 

MỨC PHỦ 
 
Định mức của MasterSeal M 790 là khoảng  
0,4 kg/m² mỗi lớp phủ. Cần thi công tối thiểu hai lớp, phụ  
thuộc vào điều kiện và độ rỗng của lớp nền và độ dày màng  
yêu cầu. Thi công hai lớp phủ với tổng vật liệu tiêu thụ xấp xỉ  
0,8 kg/m² sẽ cho màng có độ dày khi khô xấp xỉ 0,6 mm.  
Trong các môi trường có nhiều hóa chất (ví dụ nhà máy xử  
lý nước thải) và/hoặc trong điều kiện khắc nghiệt, mài mòn,  
thì độ dày màng khi khô được khuyến nghị là 0,9 mm. Do đó  
định mức vật liệu tối thiểu là 1,0 
 
- 1,2 kg /m² cho hai hoặc ba lớp phủ. Định mức này chỉ là 

con số lý thuyết và có thể thay đổi theo độ hấp thụ và độ 

gồ ghề của lớp nền. Cần phải tiến hành thi công thử tại 

công trường để đánh giá định mức chính xác. 

 

THỜI GIAN LÀM VIỆC 
 
Khoảng 20 phút ở nhiệt độ lớp nền và môi trường xung  
quanh là 20ºC. 

 

ĐÓNG GÓI  
MasterSeal M 790 được cung cấp  
• trong các Thùng 5 kg bao gồm Phần A 1,5 kg và Phần B 3,5 kg 
 
• trong các Thùng 48,3 kg bao gồm Phần A 14,5 kg và 

Phần B 33,8 kg 

 

MÀU SẮC 
 
Màu xám và màu đỏ 
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BẢO QUẢN 
 
Nên bảo quản MasterSeal M 790 trong các thùng chứa còn 

nguyên chưa mở trong điều kiện khô ở nhiệt độ trong 

khoảng 10 - 25°C. Tránh sương và không bảo quản lâu ở 

nhiệt độ cao hơn + 30°C. 

 

THỜI HẠN SỬ DỤNG 
 
Hạn sử dụng trong các điều kiện trên là 12 tháng đối với cả 

hai phần. 

 

CÁC ĐIỂM CẦN THẬN TRỌNG 
 
• Không thi công ở nhiệt độ dưới + 5ºC hoặc trên 
 

+ 35°C 
 
• Không bổ sung dung môi, cát hay các thành phần 

khác vào MasterSeal M 790 để trộn. 
 
• Đảm bảo phủ một lớp liên tục để tránh các lỗ kim hoặc 

khuyết tật bề mặt có thể khiến hóa chất thấm vào lớp 

nền. 

• Màng đã cứng trong điều kiện bức xạ UV mạnh 

 

có thể có màu vàng; tuy nhiên điều này không ảnh 

hưởng tới khả năng chống hóa chất và đặc tính cơ học 

của vật liệu. 

 

XỬ LÝ VÀ VẬN CHUYỂN 
 
Cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa thông thường để xử 

lý sản phẩm hóa chất khi sử dụng sản phẩm này, ví dụ 

không ăn, uống, hút thuốc trong khi đang làm việc với vật 

liệu và rửa tay khi nghỉ giữa giờ hay khi hoàn thành công 

việc. 
 
Có thể tìm thông tin an toàn cụ thể về xử lý và vận chuyển 

sản phẩm này trong Phiếu an toàn hóa chất. 
 
Phải tiến hành tiêu hủy sản phẩm và đồ chứa sản phẩm theo 

pháp luật địa phương hiện hành. Trách nhiệm đối với việc 

này thuộc về người sở hữu cuối cùng. 
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Dữ liệu sản phẩm 
   

   
    

Đặc tính Tiêu chuẩn Đơn vị Dữ liệu 
  tính  
    

Tỉ trọng vật liệu sau khi trộn EN ISO 2811-1 g/cm³ khoảng 1,2 
    

Độ nhớt vật liệu sau khi trộn EN ISO 3219 mPas khoảng 2800 
    

Nhiệt độ thi công (lớp nền và vật liệu) - ºC từ +5 đến +30 
    

Độ ẩm lớp nền tối đa (trong khi thi công) - - 
không hạn chế, tuy 

nhiên bề mặt phải khô    

Độ ẩm tương đối tối đa (trong khi thi công)  % ≤ 75 
    

 ở + 20ºC  khoảng 20 

Thời gian thi công (thùng 5 kg) ở +10°C phút khoảng 25 

 ở + 30°C  khoảng 15 

Khoảng cách giữa các lần phủ lại ở + 20ºC giờ khoảng 8 
    

Tiếp xúc với áp suất nước sau ở + 20ºC giờ 24 
    

Khô hoàn toàn sau ở + 20ºC ngày 7 
    

Nhiệt độ làm việc (khi khô) - ºC - 20 đến + 80 
    

Nhiệt độ làm việc (khi ướt) - ºC lên tới +60 
    

Độ bám dính với bê tông (khi khô) sau 28 ngày EN 1542 N/mm² 2,9 
    

Độ bám dính với bê tông (khi ướt) sau 28 ngày EN 13578 N/mm² 2,2 
    

Độ bám dính với thép (không có lớp lót) EN 12188 N/mm² > 7,0 
    

Độ bền bám dính sau chu kỳ kết đông - xả đông EN 13687-1 N/mm² 2,7 
    

Độ thấm CO2  SD EN 1062-6 m 206 (yêu cầu > 50) 

Độ thẩm thấu hơi nước SD EN ISO 7783 m 126 (loại III SD > 50) 
    

Độ hấp thụ nước mao mạch EN 1062-3 kg/m2·h0,5 0,0005 (yêu cầu < 0,1) 
    

Tình trạng bề mặt sau khi phong hóa nhân tạo (2000 EN 1062-11 - 
không rỗ khí, nứt hoặc gỉ; 

đổi màu giờ)   
   

    

Độ bền chịu kéo EN ISO 527-1/-2 N/mm2 > 20 
    

Chống mài mòn - Thử nghiệm Taber (hao hụt khối EN ISO 5470 -1 mg 194 (yêu cầu < 3000) 
    

Khả năng chống va đập EN ISO 6272/2 Nm 24,5 (loại III > 20) 
    

Độ cứng Shore D sau 7 ngày EN ISO 868/07 - 80  
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Dữ liệu sản phẩm (tiếp) 
 

Khả năng che phủ vết nứt tĩnh EN 1062-7 Loại 
A3 (+ 23ºC) 

 

A2 (+70ºC, khô), A2 (-10°C)    
    

Khả năng che phủ vết nứt động EN 1062-7 Loại 
B3.1 (23°C) 

B2 (-10°C)    
    

Độ giãn dài khi gẫy DIN 53504 % 20 
     
 

Lưu ý: Thời gian đóng rắn được đo tại nhiệt độ 21°C ± 2°C và 60% ± 10% độ ẩm tương đối. Nhiệt độ cao hơn và/hoặc độ ẩm tương 
đối cao hơn có thể rút ngắn thời gian hóa cứng và ngược lại. Dữ liệu kỹ thuật được trình bày là các kết quả thống kê và không tương 
ứng với các giá trị tối thiểu được đảm bảo. Dung sai là những giá trị được nêu theo hiệu quả phù hợp.  

 

Khả năng kháng hóa chất (theo EN 13529)  

Nhóm Mô tả Chất lỏng thử Kết 
    

DF 1 Xăng 
47,5% toluene + 30,4% isooctane + 17,1% n-heptane + Loại III 

3% methanol + 2% 2-methyl-propanol-(2) (8%)   
    

  50% toluene + 50% isooctane 
Loại III 

DF 2 Nhiên liệu ngành hàng không Nhiên liệu ngành hàng không 100 LL NATO mã F18 nhiên 
(9%)   

liệu Turbo A1 NATO Mã F34/F35    

DF 3 
Dầu nhiên liệu, nhiên liệu Diesel 

80% n-paraffin (C12 đến C18) + 20% methylnaphthalene 
Loại III 

và các loại dầu động cơ đốt (8%)   

 trong chưa sử dụng   
    

 Tất cả các loại hidrocarbon cũng  

Loại III 
DF 4 như các hợp chất chứa benzen 60% toluene + 30% xylene + 10% methylnaphthalene 

(19%)  
có tối đa 5 % thể tích 

 

   
    

DF 4a 
Benzen và các hợp chất chứa 30% benzene + 30% toluene + 30% xylene + 10% Loại III 

benzen (bao gồm 4) methylnaphthalene (25%)**  
    

 Các loại cồn Mono- and  

Loại III 
DF 5 polyvalent (lên đến tối đa 48 48 theo-% thể tích methanol + 48 theo % thể tích IPA + 4% 

(35%)  
theo % thể tích methanol), glycol nước   

 ether   
    

DF 5a 
Tất cả các loại cồn và glycol 

methanol 
Loại III 

ether (bao gồm 5 và 5b) (48%)   
    

DF 6 
Hydrocacrbon halogen ≥ C2 

trichloroethylene 
Loại III 

(bao gồm 6b) (18%)   
    

DF 6a 
Tất cả các loại 

Dichloromethane (methylene chloride) Loại I 
hydrocacbon halogen (bao    

 gồm 6 và 6b)   
    

DF 6b 
Hydorocarbon 

monochlorobenzene 
Loại III 

halogen thơm (20%)   
    

* các giá trị trong ngoặc đơn là Mức giảm độ cứng thang đo Shore-A  
** đổi màu 
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Khả năng kháng hóa chất (theo EN 13529) - tiếp  

Nhóm Mô tả Chất lỏng thử Kết quả* 
    

DF 7 
Tất cả các loại ester và keton 

50% ethyl acetate + 50% methyl isobutyl xeton 
Loại II 

hữu cơ (bao gồm 7a) (43%)   
    

 Các dung dịch chứa nước của  

Loại III 
DF 9 axit hữu cơ (carboxylic) lên tới 10 % axit axetic chứa nước 

(8%)**  
10 % cũng như các muối của 

 
   

 chúng   
    

 Axit hữu cơ (carboxylic, ngoài   

DF 9a axit focmic) cũng như các loại 50% axit axetic + 50% axit propionic Loại I 

 muối của chúng   

 Axit khoáng (không oxy hóa)   

DF 10 
lên tới 20% và muối vô cơ trong 

Axit sulphuric (20%) 
Loại III 

dung dịch chứa nước (pH<6) (10%)   

 ngoại trừ HF   

 Nước kiềm vô cơ (ngoại trừ oxy  

Loại III 
DF 11 hóa) và các loại muối vô cơ và Dung dịch natri hydroxide (20%) 

(11%)  
dung dịch chứa nước (pH>8) 

 

   
    

 Các dung dịch chứa nước của  

Loại III 
DF 12 muối vô cơ không oxy hóa có Nước muối (20%) 

(13%)  
giá trị pH trong khoảng 6 đến 8 

 
   

    

DF 13 
Các amin cũng như các muối 35% triethanolamine + 30% n-butylamine + 35% N,N- 

Loại I 
của chúng (trong dung dịch dimethylaniline   

 chứa nước)   
    

  1) 3% Protectol KLC 50 + 2% Marlophen NP 9,5 + 95 %  

DF 14 
Dung dịch chứa nước của chất nước Loại III 

hoạt động bề mặt hữu cơ 2) 3% Texapon N 28 + 2% Marlipal O 13/80 + 95 % (10%)  

  nước  

DF 15 
Xilic và ether xilic (bao 

Tetrahydrofurane (THF) Loại I 
gồm 15a)    

    

DF 15a Ether không xilic Diethyl ether 
Loại III 

(19%)    
     
 
Cấp I: 3 d không áp suất 
 
Cấp II: 28 d không áp suất 
 
Loại III: 28 d có áp suất 

 

Tỉ lệ độ cứng giảm dưới 50% khi được đo theo phương pháp Buchholz, EN 

ISO 2815, hoặc phương pháp Shore của EN ISO 868 tại thời điểm 24 giờ 

sau khi rút lớp phủ ra khỏi dung dịch thử nghiệm.  

 
* các giá trị trong ngoặc đơn là Mức giảm độ cứng thang đo Shore-A 
** đổi màu 
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Khả năng kháng hóa chất - môi trường bổ sung  

Môi trường  Nhiệt độ Thời gian tác động Khả năng 

Axit    
     

Axit sulphuric 50%  50°C 170 giờ ++ 

Axit sulphuric 30%  50°C 500 giờ ++ 

Axit phosphoric 85%  20°C 500 giờ ++ 

Axit nitric 30%  20°C 500 giờ +** 

Axit axetic 20%  20°C 310 giờ ++ 

Axit lactic 30%  20°C 170 giờ ++ 

Axit lactic 25%  50°C 500 giờ + 

Axit sulphuric 20% + axit lactic 5%  50°C 170 giờ ++ 

Axit focmic 5%  20°C 500 giờ ++ 

Axit focmic 40%  20°C 500 giờ + 

Nước kiềm    
     

Natri hydroxit 50%  20°C 500 giờ ++ 

Natri hydroxit 50%  50°C 500 giờ ++ 

Kali hydroxit 50%  20°C 500 giờ + 

Amoniac 25%  20°C 310 giờ - 

Hóa chất hữu cơ    
     

Ethanol 50%  20°C 310 giờ o 

Toluene  20°C 500 giờ o 

Xăng theo EN 228 và DIN 51626-1  20°C 500 giờ ++ 

Các dung dịch cụ thể    
    

Nước ủ chua (3% sữa + 1,5% dấm + 0,5% axit butyric)  40°C 500 giờ ++ 

Nước phân (7% ammonium hydrogen phosphate)  40°C 500 giờ ++ 

Nước cất  40°C 500 giờ ++ 

Thuốc tẩy chứa clo  50°C 170 giờ ++ 

Nước clo  20°C 500 giờ ++ 

Nước oxy già 30%  20°C 500 giờ ++ 

Amoni hydroxit 28%  20°C 500 giờ ++ 

* Phát triển cường độ chịu kéo đối chiếu với mẫu không được xử  ** Đổi màu  
lý:    

++  100 – 80%→ khả năng kháng mà không có bất kỳ thay đổi nào  
+    79 -55%→ khả năng kháng trung bình 
o     54 -45% → khả năng kháng ngắn hạn (tiếp xúc không thường xuyên hoặc 
-     < 45%→ không kháng 
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