
M
aster Form

at #:
03 01 30.71

The Euclid Chemical Company 
Bonding A

gents &
 A

dhesives
SBR LATEX

 (M
)

Tremco CPG Malaysia Sdn Bhd (366254-X)
Lot 37631 & 37632 Jalan 6/37A   Taman Bukit Maluri
Industrial Area Kepong   52100 Kuala Lumpur   Malaysia
Tel: +60 3 6277 9575   Fax: +60 3 6277 4645
Email: asia@tremcocpg.com

www.tremcocpg-asiapacific.com

• Độ bám dính cực tốt
• Độ đàn hồi cao
• Khả năng kháng nước tốt
• Giảm sự co ngót cao

• Cải thiện mức độ kháng hóa chất
• Dễ dàng sử dụng
• Không bị ăn mòn

• Vữa thi công lớp mỏng
• Vữa tô
• Vữa nền

• Vữa sửa chữa bê tông
• Vữa làm lớp lót chống mài mòn
• Vữa dán ốp gạch

SBR LATEX (M)
PHỤ GIA CHỐNG THẤM & TÁC NHÂN KẾT NỐI

Mô tả
SBR LATEX (M) là chất nhũ tương cao su tổng hợp để trộn vào vữa xi măng dùng cho những nơi yêu cầu độ bám dính 
và khả năng chống thấm tốt. Sản phẩm thích hợp với điều kiện thời tiết nhiệt đới.

Ứng dụng thi công

Đặc tính / Ưu điểm

Thông tin kỹ thuật
Nhận diện  Chất lỏng màu trắng sữa
Thành phần hóa học Nhủ tương nhựa Styrene Butadiene
Tỷ trọng   1.02
Hàm lượng Chloride Không

SBR LATEX được đóng gói theo thùng 20 lít/thùng và phi 200 lít/phi.

Đóng gói

12 tháng kể từ NSX trong điều kiện chưa mở bao bì, bảo quản và lưu kho trong điều kiện khô ráo. Tránh tiếp xúc ánh 
nắng mặt trời.

Hạn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt bê tông phải sạch, đặc chắc và không có lớp vữa thừa, vữa xi măng yếu hoặc dầu mỡ. Bề mặt 
hấp thụ phải bảo họau.

Trộn: Kích thước hạt cát phải tương ứng với độ dày của vữa thi công và độ hoàn thiện bề mặt yêu cầu.

Hướng dẫn sử dụng 

SBR LATEX (M) là nhũ tương chất lượng cao làm tăng đáng kể chất lượng của các loại vữa gốc xi măng như:

Độ dày lớp vữa Kích thước hạt cốt liệu

< 2mm 0 – 0.5 mm

2 – 5mm 0 – 1.0 mm

5 – 15mm 0 – 3.0 mm

> 15mm 0 – 7.0 mm



KHUYẾN CÁO: Sản phẩm của Flowcrete được đảm bảo về nguyên liệu và sản xuất không bị lỗi và được bán theo các quy định về Điều khoản và Điều kiện Bán hàng của hãng, Khách hàng có 
thể nhận được các bản sao nếu yêu cầu. Mọi kiến nghị đề xuất hoặc thông số kỹ thuật thi công cho hệ thống tổng hợp (trái ngược với thông số kỹ thuật hoạt động của từng sản phẩm) bao gồm 
trong thông tin liên lạc này (hoặc bất kỳ thông tin nào khác) từ Flowcrete Asia Sdn Bhd chỉ là các tùy chọn tạm thời và không cấu thành cũng như thay thế các tư vấn khuyến cáo chính thống 
về vấn đề đó. Flowcrete Asia Sdn Bhd khuyến nghị Khách hàng nào nên tìm kiếm tư vấn độc lập từ chuyên gia có trình độ chuyên môn trước khi đi đến bất kỳ quyết định nào về thiết kế, thi 
công hoặc các phương án khác.
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Làm sạch tất cả các dụng cụ và thiết bị thi công bằng nước ngay sau khi sử dụng. Phần vật liệu đã đông cứng và / hoặc 
đóng rắn cần được loại bỏ bằng phương pháp cơ học.

Vệ sinh

• Tránh để không khí lọt do trộn quá lâu
• Vữa tô và lớp phủ bề mặt yêu cầu được bảo dưỡng đúng cách. 
• Không sử dụng SBR LATEX (M) với nước để làm chất kết dính – luôn luôn cần có xi măng và cát.

Đề phòng / Hạn chế

Liều lượng: SBR LATEX (M) thường được thêm vào nước trộn sạch với tỉ lệ 2,5 :1 - 1 :1, áp dụng cho tất cả các loại, 
ngoại trừ trường hợp vữa phun, nơi cần thi công vữa liên kết.

Thi công:
Vữa liên kết dạng sệt
SBR LATEX (M): nước = 1 :1, trộn với xi măng tươi thành dạng sệt, dùng chổi quét lên bề mặt đã được xử lý.

Vữa tô đạt hiệu quả cao
Trộn SBR LATEX (M) : nước theo tỷ lệ 1 :1. Sử dụng tối đa 25 lít dung dịch này trộn cùng hỗn hợp gồm 50 kg xi măng 
và 150 kg cát. Khối lượng này sẽ tạo được khoảng 100 lít vữa thi công được 10 m2 với độ dày 10 mm.

Hướng dẫn sử dụng 




