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Không xuất hiện lỗ rỗ trên bề mặt trong thời gian ninh kết.
Khô và ninh kết nhanh 
Khả năng kết liền vết nứt 
Dễ thi công 
Lớp bảo vệ chống thấm bền lâu 
Dung dịch chống thấm cho mái có thể bước lên 
Chịu nhiệt độ từ 35 C đến +80 Co o

gạch đỏ
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Lớp phủ Neoproof  Polyurea C1
(0,65-0,75kg/m2)

®  

Lớp phủ Neoproof  Polyurea C1 
(0,65-0,75kg/m2)

®  

Lớp phủ Neoproof  Polyurea C1 (0,65-0,75kg/m2)®  

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

2
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Vát góc sử dụng Jointex   hoặc vữa

Và gia cường góc bằng vải Neotextile  NP
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Thi công

- Bề mặt phải được sạch sẽ, không chứa các thành phần dễ bong tróc, không chứa thành phần ôi nhiễm, dầu mơ.
�- Bề mặt phải được trám kín các lỗ rỗ nhỏ để tăng cường độ bám dính và độ che phủ.

Chuẩn bị bề mặt

THI CÔNG NEOPROOF  POLYURE C1

- Đổ B vào A và trộn bằng máy khuấy gia tốc chậm (400 vòng/phút) trong thời gian 2-3 phút

Trộn vật liệu

- Phun/quét lớp lót Acqua  Primer NP pha với nước (10-15% theo trọng lượng) với định mức 0,2kg/m2
- Sau khi lớp lót khô khoảng 24h tiến hành quét một lớp phủ Neoproof  Polyurea C1 duy nhất với định mức 0,65-0,75 kg/m2

Thi công

®  

®  

®  
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