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Chống thấm cho mái phủ bảo vệ sử dụng Neoproof   PU360, Neotex  PU Joint để trám khe. 



Lớp thứ 1 Neoproof   PU 360 (0,5-0,6kg/m2/lớp)®  

Lớp thứ 2 Neoproof   PU 360 (0,5-0,6kg/m2/lớp)®  

Lớp thứ 1 Neoproof   PU360 (0,5-0,6kg/m2/lớp)®  

Lớp thứ 2 Neoproof   PU360 (0,5-0,6kg/m2/lớp)®  
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Lớp lót Revinex  / Silatex  Primer  ®  ®  

Lớp lót Revinex  / Silatex  Primer ®  ®  

2 lớp chống thấm Neoproof  PU360 (1-1,2kg/m2) ®  

(0.05kg/m2) (0.15kg/m2)

(0.05kg/m2)  (0.15kg/m2)

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

2
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Vát góc sử dụng Jointex   hoặc vữa

Và gia cường góc bằng vải Neotextile

Vữa rót không co ngót Lemax Non-Shrink Grout LM-G650 

Keo dán gạch Lemax Easy Bond

Keo chà mạch Lemax Tile Grout



THI CÔNG NEOPROOF  PU360  

- Bề mặt phải sạch sẽ, không chứa các thành phần dễ bong tróc, ôi nhiễm, dầu mơ.
- Bề mặt phải được khô toàn bộ và không được để đọng nước trước khi thi công chống thấm. 

- Khuấy đều bằng máy khuấy tốc độ chậm trong vòng 3-5 phút đến khi dung dịch đồng đều. 
   Để vật liệu nghỉ 3 phút rồi thi công.

   Chuẩn bị bề mặt

 Trộn 

- Thi công lớp Neoproof   PU 360 thứ nhất bằng chổi quét hoặc phun với định mức 0,5 - 0,6kg/m2/lớp
- Khi lớp chống thấm thứ nhất còn ướt, tiến hành rải Gia cường bằng vải Polyester không dệt Neotextile
- Chờ lớp chống thấm thứ nhất khô se bề mặt, tiến hành phun hoặc quét lớp thứ hai.

 Thi công

®  

®  

®  
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Revinex  / Silatex  Primer®  ®  

- Phun/quét lớp lót Revinex  định mức 0,05kg/m2/ Silatex   Primer định mức 0,15kg/m2.®  ®  

Keo dán gạch, keo chà mạch Vữa rót không co ngót

Bay răng cưa



Phun bơm áp lực vệ sinh chuẩn bị bề mặt Thi công bằng con lăn
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- Xử lý cổ ống xuyên sàn, vách: Đổ vữa rót không co ngót  theo quy trình thi công vữa Grout. Lemax Non-Shrink Grout LM-G650

- Độ ẩm mặt nền: <4%. 

- Nhiệt độ thi công: +8 C đến +35 C. 

Lưu ý thi công
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