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Bảo vệ sàn

241 FLOOR HARDENER

DUNG DỊCH TĂNG CỨNG SÀN VÀ CHỊU MÀI MÒN CAO

- Bề mặt cứng, chịu mài mòn
- Không chứa cốt liệu kim loại, không hoen gỉ
- Hình thành nên lớp liên kết hợp nhất với nền bê tông.
- Độ đặc chặt của bề mặt tăng cao hơn, tăng khả năng chống chịu dầu và mơ
- Có nhiều màu khác nhau
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243 LANKOFLOOR HARD là chất tăng cứng sàn phi kim loại bao gồm cốt liệu 
cứng chịu mài mòn, xi măng và các phụ gia để tạo ra một bề mặt đặc chặt, 
không rỗ xốp, ứng dụng cho khu vực chịu mài mòn.

- Bãi đỗ xe
- Nhà máy công nghiệp
- Nhà máy phát điện
- Khu vực chịu tải
- Nhà kho
- Nhà máy thép
- Cửa hàng bách hóa
* Không ứng dụng 243 LANKOFLOOR HARD cho sàn tiếp xúc với hóa chất 
   gây hại cho bê tông chứa xi măng Pooc-lăng, như axit.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

Chuẩn bị sản phẩm

1. Bê tông cần được đổ và cán phẳng theo yêu cầu thực tế.
2. Định lượng diện tích sàn và phân khu. Bố trí vừa đủ vật liệu đảm 
     bảo độ che phủ theo quy định.
3. Xác định thời gian thi công và chuẩn bị mặt nền là rất quan trọng.

1. Kiểm tra số lượng cần thi công và màu sắc phù hợp

và bề mặt

Chống va đậpKhả năng chịu mài mòn

ĐÓNG GÓI

• Bao 25 kg

ĐỊNH MỨC

• 3-7 kg./sq.m.

•

BẢO QUẢN

1 năm kể từ ngày sản xuất, được bảo 
quản trong bao bì để ở nơi khô thoáng
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LƯU Ý

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Nên tiến hành thử vật liệu ở một góc bề mặt

 nhỏ để xác định khả năng biến màu do các 

thành phần của bê tông cục bộ, cát và cốt liệu.

Thi công

Bảo dưỡng

1. 243 LANKOFLOOR HARD nên được thi công theo hai giai 
    đoạn tương đương nhau hoặc 60-40 với tổng định mức 
    tiêu hao 3-7 kg/m2 hoặc theo liều lượng quy định.
2. Lớp thứ nhất: ngay khi bê tông tươi vừa đạt đủ độ vững 
     chắc, rắc đều 243 LANKOFLOOR HARD lên khu vực được 
     khoanh vùng. Để nó hút ẩm từ bê tông nền. Sau đó miết 
     nhẵn bề mặt bằng bay máy, đối với khu vực không thể đưa 
     bay máy vào, miết bằng bay tay để đảm bảo đủ độ chặt.
3. Lớp thứ hai: Thi công nốt phần vật liệu còn lại cũng theo 
     quy trình trên.
4. Khi bê tông đạt đủ độ cứng cần thiết, miết lại mặt sàn lần 
     cuối bằng bay máy hoặc bay tay.

Bảo dưỡng đúng mức là rất cần thiết cho chất lượng của sàn. 
Sau khi miết bay lần cuối và ngay khi bề mặt vừa đạt đủ độ cứng, 
bề mặt cần được bảo dưỡng ngay bằng 361 LANCURE.
Không bảo dưỡng bằng bao tải ướt hoặc ngâm nước.

Khớp nối

1. Đối với khu vực rộng lớn, cần phải thực hiện chung để tránh 
     nứt sàn liên tục có thể xảy ra.
2. Khớp nối phải được làm bằng hình dạng lưới bằng cách sử 
     dụng cưa máy. Chiều dài tối đa là 8 mét hoặc được căn chỉnh 
     với cột.
3. Khớp nối nên được liên kết với khớp nối mở rộng hoặc khớp nối
     hiện có

• Thi công ở nhiệt độ: 5°C - 35°C.

• Không sử dụng các sản phẩm axit để bảo trì.

Cường độ chịu nén ASTM C109 (MPa)

1 ngày 15

3 ngày 35

7 ngày 50

 28 ngày 60

Chịu mài mòn Đánh giá

Cường độ mài mòn, H22-500g-200 rmp

7 ngày 10

28 ngày 1

- Hình thức                              : Bột xanh, ghi.
- Kích thước hạt                      : 0 – 2.5mm
- Tỷ trọng                                 : 1.5 ±0.1
- Độ cứng Moha                      : 7

Đánh giá
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