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GIẢI PHÁP THI CÔNG

Chống thấm cho Mái tôn sử dụng Neoroof  để chống thấm, Neotex  PU Joint để trám đầu vít

Phạm vi

Mô tả sản phẩm

Ứng dụng

Đặc tính ưu điểm

Chống thấm dành cho Mái tôn sử dụng Neoroof ®

®

Neoroof   tạo lớp phủ chống thấm hỗn hợp (AC-PU) dành cho mái với hệ thống liên kết chéo ninh kết UV. Nó được 

chứng nhận là sản phẩm có hệ số phản xạ và độ trưng cao cung cấp khả năng cách nhiệt. Nó hình thành nên một lớp 

màng ngăn ẩm với khả năng chịu nhiệt độ cực thấp tới -35  C.

®  

o

Hệ thống chống thấm sàn mái, tường đứng được kết hợp hệ thống liên kết chéo ninh kết UV. Nó phản chiếu sự bức xạ 

mặt trời, làm giảm nhiệt độ của bề mặt lộ thiên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cung cấp bầu không khí mát mẻ trong 

suốt mùa hè và giảm lượng năng lượng tiêu thụ cho máy điều hòa không khí. Bên cạnh và dưới tấm quang điện, tăng 

cường hiệu quả của chúng. Với một số bề mặt được đề cập ở trên, cần phải quét lót bằng loại sơn lót thích hợp, trước 

khi ứng dụng Neoroof ®  

Kinh tế, dễ thi công   

Mái với khả năng chịu nước đọng   

Bám dính tốt lên các bề mặt đặc, chắc    

Là lớp cản hiệu quả đối với quá trình cacbonat hóa   

Không độc hại   

Bề mặt kính, Tấm kim loại mạ

Màng bitum mặt khoáng  

Có thể thi công bằng cách quét, lăn, phun

®
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GIẢI PHÁP THI CÔNG

Chống thấm và giảm nhiệt cho Mái tôn sử dụng Flexicoat Thermo F200 để chống thấm.

Phạm vi

Mô tả sản phẩm

Ứng dụng

Đặc tính ưu điểm

CHỐNG THẤM VÀ GIẢM NHIỆT CHO MÁI TÔN SỬ DỤNG FLEXICOAT THERMO F200

Flexicoat Thermo là một lớp phủ chống thấm acrylic đàn hồi. Nó chứa các chất màu trắng lấp lánh và các
tinh thể hình quả cầu gốm phản xạ nhiệt mang lại cho sản phẩm tính chất phản xạ và cách nhiệt. Nó bảo vệ
chất nền bằng cách phản xạ tới 90% nhiệt mặt trời từ bề mặt. Flexicoat Thermo có tính đàn hồi lâu dài và
phù hợp lý tưởng cho các khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Flexicoat Thermo cung cấp lớp phủ
đàn hồi chịu nhiệt và thời tiết, có thể giảm chi phí năng lượng (để làm mát) tới 40%.

Flexicoat Thermo được thiết kế để thi công trên các mái nhà được xây dựng từ nhiều loại vật liệu như là bê tông, bê 

tông nhẹ, ngói lợp, gỗ, thép mạ, nhựa đường và xi măng amiăng. Sản phẩm lý tưởng để sử dụng trong các khu vực áp 

dụng phương pháp xây dựng mái bằng. Đảm bảo độ dốc 1:75 được duy trì để tránh đọng vũng.

Lớp phủ chống thấm nước và thời tiết

Tính chất phản xạ nhiệt và cách nhiệt

Phản xạ tia cực tím (ánh sáng)

Cho phép bề mặt thở trong khi vẫn bám

chặt vào bề mặt nền

Cung cấp một lớp phủ liền mạch

Tính đàn hồi cao

Nhanh khô

Giảm chi phí năng lượng (để làm mát) lên đến 40 %
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GIẢI PHÁP THI CÔNG

Chống thấm cho Mái tôn sử dụng Flexicoat E200 để chống thấm.

Phạm vi

Mô tả sản phẩm

Ứng dụng

Đặc tính ưu điểm

CHỐNG THẤM CHO MÁI TÔN SỬ DỤNG FLEXICOAT E200

Terraco Flexicoat™ là lớp phủ mái một thành phần. Sản phẩm cung cấp một lớp phủ chống thấm đàn hồi cao với 
khả năng chống thời tiết tuyệt vời. Flexicoat có tuổi thọ bền và phù hợp lý tưởng để sử dụng ở những khu vực 
có điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Sản phẩm được áp dụng bằng cọ hoặc phun và sau khi khô có thể đi trên lớp 
phủ.

Flexicoat được thiết kế để thi công trên mái nhà được xây dựng từ nhiều loại vật liệu như là: bê tông, bê tông nhẹ, 

ngói lợp, gỗ, thép mạ kẽm, nhựa đường và xi măng amiăng. Đảm bảo độ dốc 1:75 được duy trì để tránh động vũng. 

Flexicoat cũng có thể được sử dụng trên tường.

Lớp phủ chống thấm nước và thời tiết

Phản xạ tia cực tím (ánh sáng)

Cho phép bề mặt thở trong khi vẫn bám

chặt vào bề mặt nền

Cung cấp một lớp phủ liền mạch

Tính đàn hồi cao

Nhanh khô
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Cấu tạo hệ thống

2 4

Mái tôn

3

Lớp thứ 1 Neoroof   (0,5kg/m2)

1

2

4

Lớp thứ 2 Neoroof   (0,5kg/m2)

Mái tôn

2 lớp chống thấm Neoroof   (1kg/m2)

Lớp lót SILATEX  PRIMER (0,2kg/m2)
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Chống thấm dành cho Mái tôn sử dụng Neoroof ®

Lớp lót Silatex  Primer - 0,2kg/m2®

®

®

®

®

Cấu tạo hệ thống

2 4

Mái tôn

2

Lớp thứ 1  (0,15kg/m2)Flexicoat Thermo F200

1

Lớp thứ 2  (0,15kg/m2)Flexicoat Thermo F200

Mái tôn

2 lớp chống thấm Flexicoat Thermo F200 (0,3 kg/m2) 

3

CHỐNG THẤM VÀ GIẢM NHIỆT CHO MÁI TÔN SỬ DỤNG FLEXICOAT THERMO F200

Cấu tạo hệ thống

2 4

Mái tôn

2

Lớp thứ 1  (0,15kg/m2)Flexicoat E200

1

Lớp thứ 2  (0,15kg/m2)Flexicoat E200

Mái tôn

2 lớp chống thấm Flexicoat E200 (0,3 kg/m2) 

3

CHỐNG THẤM CHO MÁI TÔN SỬ DỤNG FLEXICOAT E200
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Neotex  PU Joint Máy phun

Chổi quét - Con lăn

Neoroof   ®  

Máy khuấy

Lưới Neotextile®  Vật liệu lót Silatex   Primer®  
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Hình ảnh sản phẩm và các công cụ và dụng cụ thi công

Thi công
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THI CÔNG NEOROOF 

- Bề mặt phải sạch sẽ, không chứa các thành phần dễ bong tróc, không chứa các thành phần ôi nhiễm, dầu mơ.
- Bề mặt phải được khô toàn bộ và không được để đọng nước trước khi thi công chống thấm.
- Nên quét lót bề mặt bằng Revinex   pha với nước theo tỷ lệ Revinex  : nước 1:3, để trám kín lỗ rỗ, cố định bề mặt, và 
   do đó đạt cường độ bám dính và hiệu quả bao phủ cao hơn hoặc bằng Silatex   Primer pha 30% dung môi Neotex   1111.

- Khuấy đều bằng máy khuấy tốc độ chậm trong vòng 3-5 phút đến khi dung dịch đồng đều. 
  

   Chuẩn bị bề mặt

 Trộn 

- Thi công lớp Neoroof   thứ nhất bằng chổi quét hoặc phun với định mức 0,5 kg/m2/lớp
- Khi lớp chống thấm thứ nhất còn ướt, tiến hành rải lưới thủy tinh Polyester không dệt Neotextile.
- Chờ lớp chống thấm thứ nhất khô se bề mặt, tiến hành phun hoặc quét lớp thứ hai.

 Thi công

®  

®  

®   

®   

®  ®  

®   

Chống thấm dành cho Mái tôn sử dụng Neoroof ®

®  Máy phun

Chổi quét - Con lăn

Flexicoat Thermo F200

Máy khuấy

Vật liệu lót Penetrating Primer
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Hình ảnh sản phẩm và các công cụ và dụng cụ thi công

Thi công

THI CÔNG Flexicoat Thermo F200 

- Bề mặt phải sạch sẽ, không chứa các thành phần dễ bong tróc, không chứa các thành phần 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. 
  

   Chuẩn bị bề mặt

 Trộn 

- Thi công lớp Flexicoat Thermo F200 thứ nhất bằng chổi quét hoặc phun với định mức 0,15 kg/m2/lớp
- Chờ lớp chống thấm thứ nhất khô se bề mặt, tiến hành phun hoặc quét lớp Flexicoat Thermo F200 thứ hai với định 
   mức 0,15 kg/m2.
- Để tăng cường độ bám dính có thể sử dụng thêm lớp lót  Penetrating Primer với định mức 0,1kg/m2.

 Thi công

CHỐNG THẤM VÀ GIẢM NHIỆT CHO MÁI TÔN SỬ DỤNG FLEXICOAT THERMO F200

Găng tay

Đai bảo hộ

Máy phun

Chổi quét - Con lăn

Flexicoat E200

Máy khuấy

Vật liệu lót Penetrating Primer
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Hình ảnh sản phẩm và các công cụ và dụng cụ thi công

Thi công

THI CÔNG Flexicoat E200 

- Đảm bảo bụi, vết bẩn và vật lạ được loại bỏ khỏi bề mặt mái nhà. Tất cả các vết nứt nên được xử lý tốt với Terraco 
   Acrylic Filler.
- Khi sơn phủ lớp nền cũ ở khu vực nhiệt đới ẩm, trước tiên phải làm sạch bằng dung dịch thuốc tẩy gia dụng 12 giờ 
   trước khi sơn lại để ngăn chặn sự tái phát triển của nấm và tảo.

- Khuấy đều bằng máy khuấy tốc độ chậm trong vòng 3-5 phút đến khi dung dịch đồng đều. 
  

   Chuẩn bị bề mặt

 Trộn 

- Thi công lớp Flexicoat E200 thứ nhất bằng chổi quét hoặc phun với định mức 0,15 kg/m2/lớp
- Chờ lớp chống thấm thứ nhất khô se bề mặt, tiến hành phun hoặc quét lớp Flexicoat E200 thứ hai với định mức
   0,15 kg/m2.
- Để tăng cường độ bám dính có thể sử dụng thêm lớp lót  Penetrating Primer với định mức 0,1kg/m2.

 Thi công

CHỐNG THẤM CHO MÁI TÔN SỬ DỤNG FLEXICOAT E200

Găng tay

Đai bảo hộ
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Hình ảnh các bước thi công
(hình ảnh chỉ có tính tham khảo)

Vệ sinh xịt rửa bề mặt Trám đầu vít bằng keo Neotex PU Joint

Thi công lớp 1Thi công lớp lót

Bề mặt hoàn thiệnThi công lớp 2
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Chống thấm dành cho Mái tôn sử dụng Neoroof ®

4 4

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

Vệ sinh xịt rửa bề mặt Trám đầu vít bằng keo chuyên dụng

Thi công lớp 1Thi công lớp lót

Bề mặt hoàn thiệnThi công lớp 2

CHỐNG THẤM VÀ GIẢM NHIỆT CHO MÁI TÔN SỬ DỤNG FLEXICOAT THERMO F200
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Hình ảnh các bước thi công
(hình ảnh chỉ có tính tham khảo)

Vệ sinh xịt rửa bề mặt Trám đầu vít bằng keo chuyên dụng

Thi công lớp 1Thi công lớp lót

Bề mặt hoàn thiệnThi công lớp 2

CHỐNG THẤM CHO MÁI TÔN SỬ DỤNG FLEXICOAT E200
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