
GIẢI PHÁP THI CÔNG

Chống thấm cho sàn mái sử dụng Neodur  FT Clear, Neotex  PU Joint để trám khe.

Băng trương nở Hydrophylic cho ống thoát nước, Vữa rót không co ngót. 

Phạm vi

Vecni polyurea aliphatic 2 thành phần, trong suốt, lý tưởng cho việc chống thấm bề mặt lát gạch

Mô tả sản phẩm

®  

Neodur  FT Clear là một loại vecni polyaspartic đàn hồi có thể quét, trong suốt, được sản suất bằng công nghệ tiên 

tiến. Lý tưởng cho chống thấm mái và ban công được lát gạch. Nó cung cấp độ bền cơ học cao và khả năng chống

bức xạ UV lâu dài mà không bị ố vàng.

Ứng dụng

®  

Chịu mài mòn và ứng suất cơ học cao

Không hấp thụ nước

Khả năng kháng tia UV cao, không ngả màu 

sau nhiều năm

Đặc tính ưu điểm

Đặc tính kết liền vết nứt

Nhanh khô
o o

®  
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Cấu tạo hệ thống

Tường gạch xây

Vữa dán gạch

M
in

 3
0

0

Băng trương nở Hydrophylic

Ống thoát nước PVC

Vữa rót không co ngót

Lớp gạch đỏ
1

2

Lớp thứ 2 Neodur  FT Clear 
(0,35kg/m2)

®

3

4
Lớp thứ 1 Neodur  FT Clear 
(0,35kg/m2)

®

Lớp lót Neosil  Bond
(0,05lít/m2)

®

Vát góc sử dụng Jointex   hoặc vữa
Và gia cường góc bằng vải Neotextile

®

®

Lớp gạch đỏ

Lớp lót Neosil  Bond
(0,05lít/m2)

®

Lớp thứ 1 Neodur  FT Clear 
(0,35kg/m2)

®

Lớp thứ 2 Neodur  FT Clear 
(0,35kg/m2)

®

Chất trám khe 
Neotex  PU Joint®

Vát góc sử dụng Jointex  hoặc vữa 

Và gia cường góc bằng vải Neotextile®

®

®2 lớp chống thấm Neodur  FT Clear  (0,7 kg/m2)
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Hình ảnh sản phẩm và các công cụ và dụng cụ thi công

Máy xịt rửa cao áp

Neodur  FT Clear®

THI CÔNG NEODUR  FT CLEAR 

- Bề mặt dưới gạch phải khô. Trường hợp mặt dưới gạch ẩm, nên lắp quạt thông gió trước khi thi công.
- Các bề mặt phải nhám (không mịn) và khô hoàn toàn, không bám bụi bẩn, đất, dầu mơ và các chất nhờn.

- Trộn 2 thành phần A và B theo tỷ lệ 4:1 và khuấy kỹ sản phẩm đến khi vật liệu đồng đều

   Chuẩn bị bề mặt

 Trộn 

- Thi công quét lót Neosil  Bond với định mức 0,05lít/m2.
- Sau khi quét lót, quét/lăn lớp Neodur  FT Clear thứ 1 với định mức 0.35kg/m2.
- Sau khi lớp thứ 1 khô tiến hành thi công lớp Neodur  FT Clear thứ 2 với định mức 0.35kg/m2.

 Thi công

Thi công

®  

®   

®   

Chuổi quét - Con lăn Máy khuấy

Neosil  Bond®  

Máy phunNeotex  PU Joint®  

Neorep®  

Chống thấm dành cho Mái gạch đỏ sử dụng Neodur  FT Clear®

®   
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Hình ảnh các bước thi công
(hình ảnh chỉ có tính tham khảo)

Vệ sinh xịt rửa bề mặt

Thi công lớp 1

Thi công lớp lót

Bề mặt hoàn thiện

Thi công lớp 2
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