
Neotex® Silimper
Hợp chất ngâm tẩm gốc Siloxane

Hợp chất chống thấm gốc siloxane với khả năng thẩm thấu cao, thích hợp ứng dụng 

cho mặt ngoài công trình.

Mô tả sản phẩm

Neotex Silimper thích ứng cho bảo vệ bề mặt đứng hoặc nghiêng, như bê tông, thạch cao và vữa trát, xi măng a-mi-ăng, 

đá vôi, gạch, ngói mái, đá cẩm thạch, đá với bề mặt liên tục (không nứt), khỏi hấp thụ nước.

Ứng dụng

- Khả năng thẩm thấu cao vàkhả năng phân bổ đều trên các lỗ rỗ trên bề mặt, nó ngăn chặn sự xâm nhập của nước.

- Thể hiện khả năng chống thấm nước sớm, tuy nhiên nó không chịu được áp suất thủy tĩnh.

- Nó ngăn chặn nước mưa ngấm vàobề mặt và bảo vệ mặt nền khỏi nứt do sương giá.

- Sản phẩm này kháng kiềm

- Cải thiện khả năng cách nhiệt của mặt nền.

- Giảm bám đất và hạn chế nấm mốc sinh trưởng, dễ làm sạch thoát khí.

Đặc tính / Ưu điểm

0Tỷ trọng (25C): 0,79kg/l
0Điểm cháy: +42C

2Định mức tiêu thụ: 200-330ml/m/lớp (đối với bề mặt hấp thụ và bề mặt xốp,  có thể là 1L/m2)
0Thời gian khô (25C): 4 giờ

0 0Nhiệt dộ môi trường: +5C đến +35C
0 0Nhiệt độ mặt nền: +5C đến +35C

Độ ẩm mặt nền: 5%

Đặc điểm kỹ thuật
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Chuẩn bị bề mặt

Vệ sinh bề mặt sạch bụi bẩn, nấm mốc hoặc các vật liệu bám dính kém. Sử dụng biện pháp cơ học hoặc tia nước 

để làm sạch bề mặt và không bao giờ được dùng xà phòng hoặc thuốc tẩy vì nó ảnh hưởng đến khả năng bám dính 

của sản phẩm với mặt nền.

Thi công

San phẩm là loại sử dụng ngay (nếu muốn, có thể pha với 10% dung môi Neotex 1111 hoặc rượu trắng). 

Quét/lăn/phun 2 lớp lên mặt nền khô từ thấp lên cao, đến khi mặt nền được thấm đẫm ở mức bão hòa.

Lưu ý

- Đạt khả năng chống thấm nước hoàn toàn trong vòng vài giờ sau khi ứng dụng và khi bề mặtđã được bão hòa 

trong lúc thi côgn sản phẩm.

- Không được thi công sản phẩm dứoi trời mưa hoặc có dự báo mưa trong thời gian khô của sản phẩm. 

   Nếu bề mặt được làm sạch bằng nước, cần phải để khô 2-3 ngày rồi mới thi công sản phẩm.

- Kết cấu mới càn được lưu hóa tối thiểu 4 tuần trước khi ứng dụng sản phẩm.

- Sản phẩm không chịu được axit.

Màu sắc: Dung dịch không màu

Đóng gói:20L, 5L và 1L 

Vệ sinh dụng cụ: Dùng dung môi Neotex 1111

Tẩy vết bẩn:Dùng dung môi Neotex 1111

Thời hạn sử dụng

12 tháng khi được bảo quản nguyên thùng, tránh sương giá và ánh nắng trực tiếp.

Hướng dẫn sử dụng
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