
Lớp màng Duresil EB sau khi đóng rắn có thể tiếp xúc 
với nước thải và có thể dùng bảo vệ cho bể chứa nước 
thải và các cống thoát nước thải.

Duresil EB có khả năng chịu tác động của sương giá, 
và ánh nắng mặt trời và tạo ra lớp màng ngăn ẩm hiệu 
quả.
 
Duresil EB đạt tiêu chuẩn EN 1504-9 (“Sản phẩm và 
hệ thống sản phẩm dùng bảo vệ và sửa chữa các kết 
cấu bê tông: về định nghĩa, các yêu cầu, quản lý chất 
lượng và quy tắc hợp chuẩn. Các nguyên tắc chung về 
sử dụng sản phẩm và hệ thống sản phẩm này”) và tiêu 
chuẩn EN 1504-2 về sản phẩm sơn phủ (C) theo 
nguyên lý PI, MC, RC và IR (“Hệ thống bảo vệ cho bề 
mặt bê tông”).

CAÙC CHUÙ YÙ KHI SÖÛ DUÏNG
Không dùng Duresil EB trên bề mặt ẩm.

Không pha loãng Duresil EB với nước. Khi thi công 
sản phẩm bằng phương pháp phun, có thể pha sản 
phẩm với dung môi nitơ hoặc rượu trắng nếu cần 
thiết.

Không dùng Duresil EB khi trời mưa và sắp mưa.

OKhông thi công Duresil EB khi nhiệt độ dưới +5 C.

Không thi công Duresil EB trên bề mặt nền dễ vỡ 
vụn, có bụi hay bị ẩm ướt.

PHAÏM VI SÖÛ DUÏNG
Dùng bảo vệ các trạm xử lý nước thải, bể chứa nước, 
các đường ống bê tông tiếp xúc với hóa chất ăn mòn 
như axít, kiềm, hydrocarbon, chất tẩy rửa và nước 
thải.

Caùc öùng duïng ñieån hình
Chống axít cho bồn xử lý nước thải.

Chống axít cho đường ống thoát nước thải.

Làm lớp phủ bảo vệ cho bể dầu và hydrocarbon tái 
chế.

Bồn dự trữ an toàn. 

Cống thoát nước thải.

Làm lớp phủ chống ăn mòn cho bề mặt thép đã được 
xử lý bằng phương pháp bắn cát.

Bảo vệ bê tông cốt thép và thép khỏi hơi muối.

Bảo vệ mặt ngoài dầm bê tông cho cầu, cầu cạn.

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
Duresil EB là sơn epoxy cải tiến 2 thành phần gốc 
nhựa hydrocarbon và các phụ gia đặc biệt được sản 
xuất theo công thức do Phòng thí nghiệm của MAPEI 
phát triển.
Khi đóng rắn hoàn toàn, Duresil EB có khả năng 
chống axít, kiềm, muối, dầu và hydrocarbon như ở 
Bảng 1.
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ÑAËC TÍNH SAÛN PHAÅM

Thành phần A Thành phần B

Dạng sản phẩm: Lỏng sệt Lỏng sệt

3Tỷ trọng (g/cm ): 1,75 1,4

OTHOÂNG SOÁ THI COÂNG CUÛA SAÛN PHAÅM (ôû +23 C - 50% R.H.)

Tỷ lệ trộn: Thành phần A : Thành phần B = 1 : 1

Dạng hỗn hợp: Lỏng

Màu sắc của hỗn hợp: Đen hoặc xám

3Tỷ trọng của hỗn hợp (kg/m ): 1560

Độ nhớt Brookfield của hỗn hợp (mPa•s): 3600 (needle 6 – revs 20)

Thời gian chờ giữa lớp thứ nhất và lớp thứ hai: 6-24 tiếng

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT (caùc giaù trò tieâu bieåu)

THOÂNG SOÁ CUOÁI CUØNG

Thoâng soá thi coâng
saûn phaåm

Phöông phaùp
thöû

Độ nhớt Brookfield (mPa•s): 15000
O(N  5 needle – 10 revs)   

3500
O(N  5 needle – 20 revs)   

Hàm lượng chất rắn khô (%): 100 100

Khoảng nhiệt độ thi công: O OTừ +5 C đến +30 C

Thời gian cho phép sử dụng sau khi trộn
(EN ISO 9514): 50 phút

Thời gian đóng rắn: 5-6 tiếng

Ñaùp öùng yeâu caàu cuûa tieâu 

chuaån EN 1504-2 veà lôùp sôn 

phuû (C) theo nguyeân lyù PI, 

MC, RC vaø IR

Khả năng thoát khí CO  (m):2 S > 50 mD 

EN 1062-6 
(chuẩn bị mẫu 
theo tiêu chuẩn
pr EN 1062-11)

500

EN 1062-3 W < 0,1 0,01
Khả năng thấm hút của mao dẫn 
và khả năng thoát nước 

2 0,5(kg/m •h ):

EN 13529

Khả năng chống tác động 
của hóa chất mạnh
Loại II: 28 ngày không chịu 
áp lực:

Độ cứng giảm ít hơn 50% khi được 
đo lại bằng phương pháp Shore theo 

tiêu chuẩn EN ISO 868, ở 24 tiếng 
sau khi loại bỏ lớp phủ ở thí nghiệm 

ngâm trong chất lỏng

Không thay đổi.
Làm đục bằng dung 
dịch axít acetic 10% 

và axít sunphuric 
20%

EN 1542

Thí nghiệm kiểm tra cường độ 
chịu kéo trực tiếp (nền thuộc 
loại MC 0.40) theo tiêu chuẩn 
EN 1766 (MPa):

Cho hệ thống cứng
Không chịu lưu thông:   1 3,5 (sau 7 ngày)

Khả năng bắt lửa: EN 13501-1 Euroclass E

Chæ tieâu

kyõ thuaät

1EN 13687-5 ≥ 3,5
Khả năng chống sốc nhiệt
(MPa):

≥

 ≤Khả năng thoát hơi nước (m): EN ISO 7783-1
Loại I S < 5 mD

Loại II 5 m    S 50 mD       

Loại III  S > 50 mD 

 ≤5 m    S     50 mD

Loại II
 ≤

 ≤

Thời gian đóng rắn cuối cùng: 7 ngày



Thi coâng saûn phaåm
Có thể thi công Duresil EB theo kỹ thuật thông 
thường, sử dụng chổi, cọ lăn sơn hoặc bình 
phun và thi công tối thiểu hai lớp. Thời gian chờ 
thi công giữa các lớp là từ 6 đến 24 tiếng tùy 
thuộc vào điều kiện xung quanh. Nếu cần giảm 
độ nhớt để phun sơn thuận tiện hơn, pha loãng 
dung dịch Duresil EB với 5-10% dung môi nitơ 
hoặc rượu trắng.

Nếu dùng bảo vệ mặt ngoài dầm bê tông cho 
cầu và cầu cạn, thi công Duresil EB với lượng 

2tối thiểu là 2kg/m  và thi công nhiều lớp trên bề 
mặt bằng kỹ thuật truyền thống hoặc quét bằng 
chổi cao su.

Ngay sau khi thi công Duresil EB, rải cát khô có 
cỡ hạt phù hợp lên bề mặt để tăng độ bám dính 
cho lớp tiếp theo.

Baûo döôõng 
Có thể dùng nước và chất tẩy rửa để lau chùi 
các bề mặt đã được thi công bằng Duresil EB.

Veä sinh
Trước khi đóng rắn, có thể loại bỏ Duresil EB 
khỏi chổi, cọ lăn sơn hoặc bình phun bằng dung 
môi nitơ hoặc rượu trắng.

Maøu saéc 
Đen hoặc xám.

LÖÔÏNG DUØNG  
20,4-0,45 kg/m  mỗi lớp với độ dày xấp xỉ 250 

µm.

Không thi công Duresil EB trên bề mặt có độ 
ẩm thấm ngược (tham khảo dịch vụ hỗ trợ kỹ 
thuật của MAPEI).

Không thi công trên bề mặt tiếp xúc trực tiếp với 
nước sinh hoạt (sử dụng Mapecoat DW 25).

HÖÔÙNG DAÃN THI COÂNG

Chuaån bò beà maët
Bề mặt thi công phải sạch sẽ, rắn chắc và khô 
ráo. Loại bỏ hoàn toàn vật liệu dư thừa, bụi bẩn, 
hợp chất tháo dỡ ván khuôn, sơn và vecni bằng 
phương pháp phun cát.

Trám các vết nứt và sửa chữa các phần hư 
hỏng bằng các sản phẩm thuộc dòng 
Mapegrout. Dùng vữa hoàn thiện chất lượng 
cao Mapefinish để trám và làm phẳng những 
chỗ không đều trên bề mặt đã chuẩn bị.

Nên thi công Duresil EB sau khi bề mặt và vữa 
sửa chữa đã khô hoàn toàn.

Đối với bề mặt thép phải xử lý bằng phương 
pháp phun cát silic ở cấp SA 2½ hoặc làm sạch 
bằng phương pháp cơ học (ST3).

Troän sôn
Trộn hai thành phần của Duresil EB với nhau. 
Cho thành phần B (chất làm cứng) vào thành 
phần A (keo) và trộn bằng máy trộn cơ học với 
tốc độ chậm cho đến khi đạt được hỗn hợp 
đồng nhất. Để tránh hiện tượng Duresil EB 
đóng rắn không hoàn toàn do sai lệch về tỉ lệ 
trộn, không nên chia nhỏ thành phần khi trộn.

O
ÑOÄ BEÀN HOÙA HOÏC CUÛA DURESIL EB ÔÛ NHIEÄT ÑOÄ +23 C

TIEÁP XUÙC

HOÙA CHAÁT LIEÂN TUÏC GIAÙN ÑOAÏN

Nöôùc

Axit Axetic 10% 

Axit Hydrochloric 10%

Axit Lactic 10%

Axit Nitric 10%

Axit Nitric 50%

Axit Oleic 10%

Caustic Soda 30%

Natri Hypoclorit (64 g/l clo hoaït tính)

Axit Sunfuric 50%

Daàu Diesel

Röôïu Etylic

Xylene

Toluen
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Duresil E
B thức và kinh nghiệm tốt nhất của Mapei. Vì vậy, 

trong mọi trường hợp, nên tuân thủ một cách 
nghiêm ngặt các hướng dẫn trong Tài liệu kỹ 
thuật của sản phẩm. Nếu cần hỗ trợ bất kỳ 
thông tin nào, vui lòng liên lạc với Bộ phận kỹ 
thuật của Mapei để biết thêm chi tiết.
Chúng tôi có quyền cải tiến và thay đổi sản 
phẩm của mình bất kỳ lúc nào mà không cần 
thông báo trước.

Phiên bản tiếng Việt được dịch lại dựa trên 
phiên bản tiếng Anh 322-7-2013.

ÑOÙNG GOÙI
Bộ 10 kg (5 kg thành phần A + 5 kg thành phần 
B).

BAÛO QUAÛN
Bảo quản Duresil EB 12 tháng trong bao bì còn 

Onguyên nơi khô ráo ở nhiệt độ từ +5 C đến 
O+30 C, tránh xa nguồn nhiệt và lửa trực tiếp.

HÖÔÙNG DAÃN AN TOAØN CHUAÅN BÒ VAØ 

THI COÂNG SAÛN PHAÅM
Sản phẩm có thể gây dị ứng cho người có da 
nhạy cảm. Do vậy, cần mang găng tay và kính 
bảo hộ khi tiếp xúc với các sản phẩm hóa chất.
Tham khảo Tài liệu kỹ thuật và an toàn sản 
phẩm để biết thêm thông tin chi tiết.

SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG.

CHUÙ YÙ
Những thông số kỹ thuật và hướng dẫn thi công 
sản phẩm trên đây được đúc kết từ những kiến 

COÂNG TY TNHH MAPEI VIEÄT NAM

Nhaø maùy: Loâ 8, Ñöôøng soá 4, KCN Baéc Chu Lai, Xaõ Tam Hieäp, Huyeän Nuùi Thaønh, Tænh Quaûng Nam, Vieät Nam

ÑT: +84 235 3565 801-7 Fax: +84 235 3565 800• 

Email: marketing@mapei.com.vn  Website: www.mapei.com.vn•

Chi nhaùnh mieàn Baéc:

Taàng 6, Toøa nhaø 25T1, 

Hoaøng Ñaïo Thuùy, P. Trung Hoøa, 

Q. Caàu Giaáy, TP Haø Noäi

ÑT: +84 24 3928 7924-6

Fax: +84 24 3824 8645

Email: t.hoang@mapei.com.vn

Chi nhaùnh mieàn Trung: 

162A Nguyeãn Chí Thanh, 

P. Phöôùc Ninh, Q. Haûi Chaâu, 

TP Ñaø Naüng

ÑT: +84 236 3565 001-4

Fax: +84 236 3562 976

Email: p.hoang@mapei.com.vn

Chi nhaùnh mieàn Nam:

169/11 Nguyeãn Ñöùc Caûnh, 

(3SH-11-2 Grandview), 

P. Taân Phong, Q. 7, TP Hoà Chí Minh

ÑT: +84 28 5412 5618-19-20

Fax: +84 28 5412 5621

Email: h.tran@mapei.com.vn

Taát caû caùc taøi lieäu tham khaûo

veà saûn phaåm ñöôïc cung caáp

theo yeâu caàu vaø ôû trang web:

www.mapei.com.vn
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