
GIẢI PHÁP THI CÔNG
Chống thấm dành cho Bể hóa chất Neopox  CR®

Chống thấm cho các bề mặt tiếp xúc với hóa chất sử dụng Neopox  CR, Neotex  PU Joint  để trám khe. 

Phạm vi

Neopox  CR là hệ thống epoxy hai thành phần không dung môi dành cho các ứng dụng đòi hỏi khả năng  

Mô tả sản phẩm

®  

®  

Bể chứa nước thải sinh hoạt, bể chứa nước thải công nghiệp, hầm lò...  

Ứng dụng

Thời hạn sử dụng dài    

Đặc tính ưu điểm

Khả năng kháng được hóa chất, axit, bazơ, hóa chất dầu mỏ     

Khô nhanh

®  
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Cường độ bám dính >2,5N/mm2

Nó có thể được ứng dụng ở hầm lò, bể nước thải trong nhà máy xử lý nước thải. 

kháng hóa chất rất cao



Cấu tạo hệ thống

®
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Lớp bê tông

4

5

3 2
1

Lớp vữa phủ bảo vệ

®  

Lớp thứ 1 Neopox   CR( 0,2kg/m2/lớp)®  

Băng trương nở Hydrophylic

Lớp vữa phủ bảo vệ

Vữa rót không co ngót 

Mạch ngừng thi công

Băng cản nước PVC

®  

®  

Chất trám khe Neotex  PU Joint ®  

Lớp thứ 2 Neopox   CR( 0,2kg/m2/lớp)

Lớp thứ 2 Neopox   CR( 0,2kg/m2/lớp)

Lớp thứ 1 Neopox   CR( 0,2kg/m2/lớp)

Lớp lót Acqua   Primer NP®  

Sàn bê tông

Lớp lót Acqua   Primer NP®  



Hình ảnh sản phẩm và các công cụ và dụng cụ thi công

Acqua   Primer NP 

Máy phun loại lớn

Neopox   CR®  ®  

Thi công

®

Neotex  PU Joint®  
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Máy khuấy

- Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt phải khô (độ ẩm =5%). Hạt vật liệu lỏng lẻo, lớp sơn cũ và bụi phải được khử sạch. Mặt nền bê 
  tông khi độ ẩm lên tới 8%, nếu độ ẩm không gia tăng và nhiệt độ mặt nền >+12°C, bề mặt cần được quét lót bằng sơn lót
  gốc nước Acqua® Primer.

   Chuẩn bị bề mặt

 Thi công

 Lưu ý 

Không thi công Νeopox  CR ở nhiệt độ thấp hơn 12 C..

Quét/lăn/phun một lớp Νeopox  CR. Nếu thi công lớp thứ hai thì phải sau 24 giờ, cạo nhẹ bề mặt để tạo nhám.  

®  

®  

Chống thấm dành cho Bể hóa chất Neopox  CR

  

Vệ sinh dụng cụ ngay sau khi sử dụng bằng dung môi Neοtex  1021. Nếu đã đông cứng, bằng biện pháp cơ học.®  

 Nhiệt độ thấp và độ ẩm trong thời gian thi công sẽ kéo dài thời gian khô, trong khi nhiệt độ cao thì ngắn lại.  



Vệ sinh chuẩn bị bề mặt Thi công lớp lót

Thi công lớp 2 

(hình ảnh chỉ có tính tham khảo)

 Thi công lớp 1

- Xử lý cổ ống xuyên sàn, vách: Đổ vữa rót không co ngót vào cạnh thành ống nước. 
   Sau đó trám quanh cổ ống bằng Neotex  PU Joint 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG XỬ LÝ CỔ ỐNG XUYÊN SÀN

Thi công xử lý cổ ống xuyên sàn

®

Hình ảnh các bước thi công

®  
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