
GIẢI PHÁP THI CÔNG
Chống thấm dành cho Tường đứng sử dụng Silatex Super

®  

Phạm vi

Mô tả sản phẩm

Ứng dụng

Đặc tính ưu điểm

®  

Chống thấm cho tường đứng sử dụng Silatex   Super.  
®  

Silatex   Super chất chống thấm Acrylic dành cho mái, tường gia tăng độ bền và đàn hồi của vật liệu. Có khả năng 

chống thấm nổi trội. Nó hình thành nên lớp màng ngăn ẩm không thấm nước với khả năng chịu UV và ứng suất cơ học.

Hệ thống chống thấm sàn Mái, sân thượng, tường đứng (bằng bê tông, tấm xi măng, khảm hoặc vữa xi măng).

Nóc và mái ngói, Bề mặt kim loại, Ống điều hòa nhiệt độ, Màng bitum mặt khoáng cũ bị lão hóa do ánh nắng mặt trời.

Bám dính tốt lên các bề mặt đặc, chắc

Kinh tế, dễ thi công   

Chịu điều kiện khắc nghiệt 

Cung cấp lớp bảo vệ chống ẩm và khi khô thành 

một lớp màng nhẵn bao phủ các vết rạn chân chim.

Thân thiện môi trường

Không bị ảnh hưởng bởi tia cực tím

Phản chiếu ánh nắng, giảm nhiệt tòa nhà

Duy trì khả năng đàn hồi
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Cấu tạo hệ thống

Chống thấm dành cho Tường đứng sử dụng Silatex Super®  

Tường xây gạch

Vữa trát tường

Lớp lót Rivenex - 0,05kg/m2

Lớp thứ 1 Silatex  Super - 0,25kg/m2

Lớp thứ 2 Silatex  Super - 0,25kg/m2®  

®  

®  

Tường xây gạch 1

2Vữa trát tường

3
Lớp lót Revinex     

(0,05kg/m2)

4
Lớp thứ 1 Silatex  Super     

(0,25kg/m2)

Lớp thứ 2 Silatex  Super     
(0,25kg/m2)

5

®  

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

Máy phunGhế thi công trên cao

Silatex Super

Máy khuấy

Vật liệu lót Revinex

Thi công

Chống thấm dành cho Tường đứng sử dụng Silatex Super

XỬ LÝ BỀ MẶT TRƯỚC KHI CHỐNG THẤM

Chổi quét - Con lăn

®  

®  ®  Dây bảo hộ

Xử lý vết nứt

- Cắt sâu 1-3 cm theo chiều dọc của vết nứt

- Sau đó trám vết nứt bằng keo Neotex  PU Joint

Xử lý bề mặt tường cũ, yếu, bong tróc

- Mài bề mặt loại bỏ các lớp sơn cũ tới bề mặt vữa trát trước khi lăn lớp chống thấm

- Đục tẩy các phần vữa bong tróc, phồng rộp và trát lại bằng Revinex  pha với nước theo tỷ lệ 1:4 và trộn với xi măng
cát.

®  

®  
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- Thi công quét lót Revinex định mức 0,05kg/m2 hoặc Silatex Primer định mức 0,15kg/m2

  - Lớp thứ nhất pha với 5% nước.

  - Thi công lớp Silatex Super thứ nhất bằng chổi quét hoặc phun với định mức 0,25kg/m2/1 lớp.



Chống thấm dành cho Tường đứng sử dụng Silatex Super®  

Hình ảnh hiện trạng và cách xử lý bề mặt

Cắt, đục theo chiều dọc vết nứt Trám keo Neotex  PU Joint

Hiện trạng bề mặt bong tróc Đục tẩy phần vữa bong tróc

Trát hoàn thiện Bề mặt hoàn thiện có thể chống thấm

®  
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