
Chống thấm cho tầng hầm, tường sử dụng Neopress   
®

GIẢI PHÁP THI CÔNG

Phạm vi

Neopress  Vữa quét kết tinh

Mô tả sản phẩm

Neopress® thích ứng cho cách nhiệt và chống thấm giếng, silo, tầng hầm, đường hầm, tường, 

cũng như các bề mặt được ốp lát. 

Ứng dụng

Đặc tính ưu điểm

®  

 Bám dính hoàn hảo

Điền đầy và trám kín lỗ rỗ trên bề mặt  

Kết liền khe nứt và khe rỗng   

Không độc hại   

Chống chịu áp suất thủy tĩnh âm và dương 

Có thể thi công bằng cách phun

Chống thấm cho Tầng hầm sử dụng Neopress  , Neotex  PU Joint để trám khe. 

Vữa sửa chữa Neorep .

®  

®  

®  
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Cấu tạo hệ thống

2 lớp chống thấm Neopress    (2.0kg/m2)

Vách bê tông

®  

MẶT NGOÀI TẦNG HẦM
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Vách ngoài Hầm

Đất hoặc cát đầm chặt

5

Lớp thứ 2 Neopress    
(1kg/m2)

®  

4

Lớp thứ 1 Neopress    
(1kg/m2)

®  Lớp lót Neopress   pha nước 30% ®  

3

2



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

Máy phun

THI CÔNG NEOPRESS    

- Bề mặt phải sạch sẽ, không chứa các thành phần dễ bong tróc, ôi nhiễm, dầu mơ.
- Bề mặt phải được làm ẩm toàn bộ trước khi thi công vữa chống thấm nhưng không được để đọng nước.
- Các lỗ hổng hoặc các khuyết tật mặt bê tông phải được sửa chữa bằng Neorep   và Revinex.

- Pha 2,5kg Revinex® với 2,5kg nước và từ từ đổ 12,5kg Neopress® vào và liên tục khuấy bằng máy cho đến khi 
   nhuyễn đều. Duy trì tỷ lệ trộn chất rắn: chất lỏng là 2.5:1, tức là 1,5kg Revinex, 3,5kg nước và 12,5kg Neopress®.

   Chuẩn bị bề mặt

 Trộn 

 Thi công chống thấm tầng hầm

Thi công

®  

®  

Chuổi quét - Con lăn

Revinex   ®  Neopress   ®  

 Lưu ý 

- Cần phun ẩm cho lớp phủ sau khi thi công để tránh mất nước và hình thành vết nứt.

®  

- Thi công lớp Neopress   thứ nhất bằng chổi quét hoặc phun với định mức 1 kg/m2. 
- Sau khi thi công lớp thứ nhất khô (sau 4-6 giờ tùy theo điều kiện thời tiết) thi công lớp Neopress   thứ hai 
   ngược chiều với lớp thứ nhất và lớp thứ nhất phải còn đủ ẩm để đảm bảo khả năng bám dính với định mức 1kg/m2. 

®  

®  

Chống thấm cho tầng hầm, tường sử dụng Neopress ®

Máy khuấy

 Neorep ®  
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- Quét một lớp lót bằng vữa pha nước 30%. 



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

Vệ sinh bề mặt Thi công lớp 1 

Bề mặt hoàn thiện  Thi công lớp 2
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