
GIẢI PHÁP THI CÔNG
Chống thấm dành cho sàn Mái tôn sử dụng Revinex  Roof®

Chống thấm cho sàn mái tôn sử dụng Revinex  Roof  để chống thấm, Neotex  PU Joint để trám khe. 

Băng trương nở Hydrophilic cho ống thoát nước, Vữa rót không co ngót.

Phạm vi

Revinex  Roof là Sơn chống thấm Acrylic xi-lan biến tính dành cho mái. Phủ sàn acrylic đàn hồi, độ bền hoàn hảo. 

Nó chứa phụ gia xi-lan đặc biệt làm gia tăng khả năng bám dính lên bề mặt công trình. 

Mô tả sản phẩm

®  

®  

Mái, sân thượng (được làm bằng bê tong, tấm lợp xi măng, khảm và vữa xi măng). Mái ngói và nóc nhà. Bề mặt kim 

loại. Ống điều hòa không khí. Màng bitum khoáng cũ hoặc cổ ống bitum bị lão hóa bởi ánh nắng.

Ứng dụng
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Đặc tính ưu điểm

®  

Cung cấp khả năng bảo vệ chống ẩm và khô vào 

trong lớp màng mỏng che phủ các khe nứt mao mạch.

Độ kín cung cấp khả năng hấp thụ nước tuyệt vời

Chịu điều kiện khắc nghiệt (khu vực công nghiệp và

khu vực giáp biển)

Chứa xi-lan, tăng cường khả năng bám dính với bề mặt 

công trình.

Một thành phần, gốc nước

Không bị ảnh hưởng bởi bức xạ UV

Phản xạ bức xạ ánh nắng (do có màu trắng), giảm sự 

bức bối trong các tòa nhà trong những tháng mùa hè

Duy trì khả năng đàn hồi

Thời hạn sử dụng dài

Tương thích với hệ thống chống thấm cũ



Lớp thứ 2 Revinex  Roof
(0,5kg/m2/lớp)

®  

Lớp thứ 1 Revinex  Roof
(0,5kg/m2/lớp)

®  

Cấu tạo hệ thống

2 4

Mái tôn

3

1

2

4

Mái tôn

Lớp lót SILATEX  PRIMER (0,2kg/m2)

Lớp lót Silatex  Primer - 0,2kg/m2®

®

Chống thấm dành cho Mái tôn sử dụng Silatex  Super®

2 lớp chống thấm Revinex  Roof (1kg/m2)®  
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Hình ảnh sản phẩm và các công cụ và dụng cụ thi công

Máy phun

Băng trương nở Hydrophylic

Chổi quét - Con lăn

Revinex  Roof®  Lưới Neotextile®  

Máy khuấy

Vật liệu lót Silatex   Primer®  

THI CÔNG REVINEX  ROOF

- Bề mặt phải sạch sẽ, không chứa các thành phần dễ bong tróc, không chứa các thành phần ôi nhiễm, dầu mơ.
- Trước khi thi công, để ổn định bề mặt, trám kín tất cả các lỗ rỗ, tăng cường độ bám dính và khả năng bao phủ 
   của vật liệu, quét một lớp Revinex   pha với nước theo tỷ lệ Revinex   : nước 1:4 hoặc 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. 
   Để vật liệu nghỉ 3 phút rồi khuấy lại trước khi thi công.

   Chuẩn bị bề mặt

 Trộn 

Thi công

®  

®  

®  ®  ®  

®  

Neotex  PU Joint®  Jointex®  

Chống thấm dành cho sàn Mái tôn sử dụng Revinex  Roof®



Vệ sinh bề mặt Thi công lớp thứ 1

 Bề mặt hoàn thiện

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

Xin vui lòng liên hệ với phòng kỹ thuật của công ty Việt Thái và xem xét tài liệu sản phẩm để được tư vấn.
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Thi công lớp thứ 2

- Thi công lớp lót Silatex   Primer hoặc Revinex   định mức 0.2 kg/m2 
- Thi công lớp  thứ nhất bằng chổi quét hoặc phun với Revinex  Roof định mức 0,5kg/m2/lớp
- Khi lớp chống thấm thứ nhất còn ướt, tiến hành trải Neotextilelưới gia cố Polyester không dệt 
- Chờ lớp chống thấm thứ nhất khô sau 24 giờ , tiến hành phun hoặc quét lớp thứ hai.

 Thi công

®   

®   

®   

- Không được thi công Revinex  Roof trong thời tiết độ ẩm cao, hoặc dự báo có mưa hoặc độ ẩm cao trong 
   vòng 48 giờ tiếp theo.

- Trong trường hợp đặc biệt hoặc phủ đè khe nứt >1,5mm, Revinex  Roof cần được gia cường bằng vải polyeste 
   không dệt được thiết kế đặc biệt Neotextile. 

- Trong trường hợp này phải quét 3 lớp.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa bằng nước ngay sau khi sử dụng.

 LƯU Ý

®   

®   

®   

®   

Chống thấm dành cho sàn Mái tôn sử dụng Revinex  Roof®

- Không thi công ở nhiệt độ < +5 Co


