
PHAÏM VI SÖÛ DUÏNG
Prosfas được dùng để:

Làm cứng chắc các bề mặt gốc xi măng (vữa láng hoặc 
bê tông) có cường độ cơ học kém hoặc không ổn định;

Làm cứng chắc các bề mặt vữa láng gốc xi măng bị rỗ, 
xốp do quá trình đóng rắn không hoàn toàn hoặc thiếu 
chất kết dính;

Thi công như một lớp lót kết dính chống bụi và chống 
thấm cho bề mặt gốc xi măng trước khi thi công sản phẩm 
kết dính khác lên trên.

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
Prosfas là sản phẩm dạng lỏng gốc silicate có độ nhớt thấp 
và có đặc tính thẩm thấu rất cao. Sản phẩm khi thi công có 
thể thấm sâu vào các bề mặt gốc xi măng và khi khô hoàn 
toàn có tác dụng tăng cường tính  kết dính và ổn định của 
bề mặt thi công. 

Prosfas là sản phẩm trộn sẵn và không cần pha loãng.

LÖU YÙ KHI SÖÛ DUÏNG
Không thi công Prosfas trên bề mặt không thấm hút hoặc 
trên bề mặt bị ướt;

Không thi công sản phẩm trên bề mặt lớp vữa láng nền 
bằng Mapecem hoặc Mapecem Pronto;

Không thi công sản phẩm trên bề mặt anhydrite;

Không pha loãng sản phẩm với dung môi hoặc nước;

Trong quá trình thi công, nếu sản phẩm bị rơi vãi xuống 
gạch ceramic, thủy tinh, đá cẩm thạch hoặc bề mặt kim 
loại thì phải tiến hành lau sạch ngay lập tức.

Hôïp chaát choáng thaám, 
gia coá beà maët vaø baûo veä 
beâ toâng xi maêng goác 
silicate bieán tính, khoâng 
dung moâi coù ñoä thaåm 
thaáu cao

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG

Chuaån bò beà maët thi coâng
Bề mặt thi công phải được làm sạch, khô ráo, không bị bám 
dầu mỡ, vecni, vữa làm phẳng hay bất kỳ loại vật liệu nào 
có thể gây ảnh hưởng đến khả năng thẩm thấu của sản 
phẩm.

Thi coâng saûn phaåm
Tưới Prosfas lên bề mặt thi công bằng bình tưới hoặc 
bơm, sau đó, dùng chổi, bàn chải hoặc rulô quét đều chất 
lỏng lên toàn bộ bề mặt cho đến khi chất lỏng được thẩm 
thấu hoàn toàn vào bề mặt. Các bề mặt quá bở xốp hoặc có 
nhiều lỗ rỗng có thể cần phải được thi công nhiều hơn một 
lớp, trong trường hợp này, phải đợi cho lớp trước khô rồi 
mới tiến hành thi công lớp tiếp theo.
Không được để lượng Prosfas thừa đọng lại trên bề mặt thi 
công vì sẽ tạo thành một lớp màng bóng chống kết dính 
trên bề mặt. Để tránh hiện tượng này, nên rắc cát lên bề 
mặt của lớp Prosfas cuối cùng và loại bỏ lượng cát thừa 
sau khi lớp Prosfas đã khô.
Tiến hành thi công làm phẳng hoặc thi công sàn hoàn thiện 
sau khi bề mặt Prosfas đã khô hoàn toàn, thời gian khô này 
phụ thuộc vào lượng sản phẩm sử dụng, nhiệt độ và độ ẩm 
của môi trường. Khoảng nhiệt độ môi trường cho phép thi 

O Ocông Prosfas là từ +5 C đến +35 C.

Veä sinh
Rửa tay và các dụng cụ thi công bị dính Prosfas bằng nước 
sạch khi sản phẩm còn ướt. Nếu sản phẩm đã khô, chỉ có 
thể làm sạch bằng biện pháp cơ học.

LÖÔÏNG DUØNG
2Đối với bề mặt vữa láng: 0,5 đến 0,7 kg/m . 

Đối với các bề mặt có độ xốp lớn, lượng dùng có thể gấp từ 
4-6 lần so với bề mặt thông thường. Nên làm thử trên một 
phần diện tích nhỏ, đặc biệt là trên bề mặt bị hư hỏng nặng. 
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THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT SAÛN PHAÅM (tham khaûo)

ÑAËC TÍNH SAÛN PHAÅM

3Tỷ trọng (g/cm ):

Dạng sản phẩm:

Màu sắc:

Độ pH:

Hàm lượng chất rắn khô (%):

Độ nhớt Brookfield (mPa•s):

Bảo quản:

Phân loại mức độ độc hại theo EC 1999/45:

Nhiệt độ thi công:

Thời gian khô:

1,19

Lỏng chảy

Trong suốt

12

24

10

12 tháng

Gây kích ứng.
Trước khi sử dụng, tham khảo “Hướng dẫn
an toàn chuẩn bị và thi công”, thông tin 
trên bao bì và trong tài liệu an toàn sản phẩm

O OTừ +5 C đến +35 C

Tối thiểu là 24 tiếng (phụ thuộc vào lượng sản phẩm 
sử dụng, nhiệt độ và độ ẩm của môi trường)

Thời gian cho phép sử dụng: Sau khi khô

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 531-1-2007.

LÖU YÙ PHAÙP LYÙ
Nội dung của Tài Liệu Kỹ Thuật (TDS) này có 
thể được sao chép vào các tài liệu khác liên 
quan đến dự án nhưng không được quyền bổ 
sung hoặc thay thế bất kỳ điều khoản yêu cầu 
nào so với bản gốc có hiệu lực tại thời điểm 
thi công sản phẩm của MAPEI. Để cập nhật 
phiên bản mới nhất cũng như những thông 
tin liên quan đến việc bảo hành sản phẩm, vui 
lòng truy cập website: www.mapei.com.vn.
BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO VỀ TỪ NGỮ HOẶC 
YÊU CẦU TRONG/ HOẶC XUẤT PHÁT TỪ TÀI 
LIỆU KỸ THUẬT NÀY SẼ LÀM MẤT HIỆU LỰC 
BẢO HÀNH CỦA SẢN PHẨM TỪ CÔNG TY 
MAPEI.

Thi công với nhiều lớp để đánh giá lượng dùng 
phù hợp cho bề mặt cần thi công.

ÑOÙNG GOÙI
Sản phẩm được đóng gói trong can 25 kg.

BAÛO QUAÛN
Prosfas được bảo quản 24 tháng trong bao bì 
còn nguyên, nơi khô thoáng. Tránh sương giá.

HÖÔÙNG DAÃN AN TOAØN CHUAÅN BÒ VAØ 

THI COÂNG SAÛN PHAÅM
Sản phẩm Prosfas có thể gây kích ứng cho da và 
hệ hô hấp, đặc biệt, sản phẩm sẽ gây nguy hiểm 
khi tiếp xúc với mắt. Do vậy, khi thi công sản 
phẩm cần đeo găng tay và kính bảo hộ để bảo vệ 
cho mắt và mặt. Trong trường hợp sản phẩm bị 
dính vào mắt, nên rửa ngay bằng nhiều nước 
sạch và tham khảo ý kiến của bác sỹ.

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 
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 
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https://antienhung.vn
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