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Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật:

Hình thức: Chất phân tán màu sữa

Màu sắc:  Trắng

Tỷ tọng: 1.00 ± 0.02

Khả năng tương thích muối: Hoàn hảo

Nhiệt độ thi công: 15°C - 45°C

pH (25°C): 8 – 9

Hòa tan trong nước: Dễ nhũ tương hóa

Ưu điểm:

-  Sử dụng ngay – Chỉ cần thêm xi măng vào hỗn hợp. 

-  Tăng cường độ bám dính với nhiều loại chất nền. 

-  Kháng nước và hơi nước rất tốt khi đã khô. 

-  Có thể ứng dụng lớp mỏng và đắp viền. 

-  Giảm co ngót.

-  Tăng khả năng chịu mài mòn, hóa chất và va đập.

-  Tăng độ bền nén, uốn và kéo.  

-  Giảm khả năng thấm nước, bảo vệ chống  cacbonat hóa. 

-  Tỷ lệ xi măng nước giảm cho tính dễ thi công tương đương.

BS-8430 SBR  Latex là nhựa copolymer chống thấm chất lượng cao được pha trộn với các hóa chất phụ trợ đặc biệt.

Nó là chất phân tán gốc nước của polyme tổng hợp, làm tăng đáng kể tính dễ thi công cho bê tông và vữa được sử dụng cho sửa chữa, 

mặt sàn và vữa trát cho các cao ốc và công nghiệp xây dựng.

Với tỷ lệ xi măng, cát, nước và nhựa SBR, nó rất thích hợp ứng dụng cho dán gạch, đá tự nhiên, đá cẩm thạch, granit, đá phiến và gạch 

gốm lên bê tông, thạch cao, khối bê tông, tấm fibro xi măng, gạch gốm cũ, vv.

Mô tả  

-  Hệ thống sàn: Từ lớp lót đến lớp láng công nghiệp bền chắc.

-  Sửa chữa bê tông: sửa chữa tổng thể cho công trình cũ, sửa chữa gắn vá, sàn, gia cố bê tông, vv.

-  Lớp liên kết/lót và lớp bảo vệ: Tăng cường khả năng bảo vệ cho kết cấu chống lại muối, cacbonat hóa, axit nhẹ, vv.

-  Chống thấm: chống thấm tổng thể cho sàn, tường, vách bảo vệ, và bể. 

-  Vữa xây/vữa trát: tăng độ bám dính, chống nứt và kháng phong hóa.

-  Vữa trám: tăng độ liên kết, kháng hóa chất và chống nứt.

-  Keo dán gạch: để cung cấp một hệ số an toàn cao chống sự phân hủy, thậm chí trong điều kiện ẩm ướt lâu dài.

Ứng dụng
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Tránh để bám dính vào mắt, da hoặc mồm.

Sử dụng trong khu vực thông thoáng. Trong trường hợp bị dính vào mắt, xả ngay bằng nước sạch trong khoảng 15 phút.

Để xa tầm tay trẻ em.

Cảnh báo

Bảo quản trong nhà, ở nơi khô mát với nhiệt độ < +25°C. Tránh để đóng băng. Thời hạn sử dụng 12 tháng.

BS-8430 SBR Latex chứa đầy đủ các chất diệt khuẩn để bảo quản nhựa dưới điêu kiện bình thường.

Bảo quản

Chuẩn bị

Toàn bộ mặt nền phải được vệ sinh sạch và không bám bụi, dầu, mỡ, sơn, chất lắng ăn mòn và bất kỳ chất có hại nào khác. Hồ xi măng 

thừa cần được loại bỏ bằng biện pháp cơ học. Để đạt hiệu quả tốt nhất, mặt nền nhẵn cần được tạo nhám bằng các biện pháp cơ học.
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