
QUY TRÌNH GIÁM SÁT

Lý do:

Ký xác nhận 

A. KHÂU CHUẨN BỊ

Bước 1: Kiểm tra mặt bằng 

    - Bề mặt tường ngoài không được có tạp chất. 
    - . Trám vá khe nứt (nếu có) bằng keo Neotex® PU Joint và vữa sửa chữa Neorep  Rapid
    

Bề mặt vách tốtBề mặt vách chưa tốt

Dặm vá lỗ ty và vết nứt Bề mặt bê tông đạtBề mặt bê tông chưa đạt
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hệ thống siêu thị
vật liệu chống thấm - phụ gia xây dựng
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®  

Chống thấm cho bể bơi sử dụng kết hợp Neopress   Crystal & Revinex  Flex U360® ®



Bản vẽ mặt cắt cấu tạo hệ thống

Bước 2: Chuẩn bị dụng cụ thi công
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B. TRIỂN KHAI THI CÔNG

Bước 1: Từ từ đổ 25kg Neopress® Crystal vào lượng nước sạch 7-7,5kg đã chỉ định, khuấy đều hỗn hợp 
cùng lúc bằng máy khuấy điện tốc độ chậm đến khi đồng nhất.

Khuấy đã đủ thời gianKhuấy chưa đủ thời gian
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Máy phun Máy khuấyChổi quét - Con lăn

Revinex   ®  Neopress   Crystal®  Revinex Flex U360

4

5

Mặt bê tông

2
1

Revinex Flex U360 (3,0 kg/m2/3 lớp)

Lớp thứ 2 Neopress  Crystal + Revinex (0,8 kg/m2/lớp)®  

Lớp thứ 1 Neopress  Crystal (0,8 kg/m2/lớp)®  

3

Gia cố góc bằng lưới Gavazzi 0059-A



Lưu ý: 

1. Các bước thi công phải được ký xác nhận của giám sát khi chuyển bước tiếp theo.

2. Các công đoạn thi công phải được chụp ảnh để lưu hồ sơ, làm cơ sở công ty cấp phiếu bảo hành công trình. 

Hotline: 0904 093 533         Email:cskh@sieuthichongtham.com.vn     www.sieuthichongtham.com.vn

hệ thống siêu thị
vật liệu chống thấm - phụ gia xây dựng

3  3

Bước 2: Bề mặt gốc xi măng phải được làm ẩm hoàn toàn bằng nước, không còn đọng nước 

Bước 3: Thi công lớp phủ thứ nhất bằng máy phun hoặc chổi Neotex và để khô (có thể gia cố góc chân 
               tường bằng lưới Gavazzi sau khi quét lớp chống thấm thứ nhất.)

Bước 4: Thi công lớp phủ thứ 2 sau 4-6h bằng máy phun hoặc chổi Neotex vuông góc với lớp 1

Bước 5: Có thể lặp lại với các lớp tiếp theo. (Tham khảo thêm tài liệu kỹ thuật kèm theo) 

Đã đủ thời gianChưa đủ thời gian

LƯU Ý:

- Cần thường xuyên làm ẩm bề mặt bằng nước (ít nhất 2-3 ngày với 2-3 lần phun mỗi ngày).
- Bảo vệ khỏi các điều kiện thời tiết bên ngoài (nắng trực tiếp, gió, mưa. , sương giá) trong khoảng thời
gian 3-5 ngày.

Đơn vị thi công

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH
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Đã bão hào bề mặtChưa bão hòa bề mặt



Lưu ý: 

1. Các bước thi công phải được ký xác nhận của giám sát khi chuyển bước tiếp theo.

2. Các công đoạn thi công phải được chụp ảnh để lưu hồ sơ, làm cơ sở công ty cấp phiếu bảo hành công trình. 
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Bước 7: Thi công lớp phủ thứ nhất bằng máy phun hoặc chổi Neotex và để khô (có thể gia cố góc chân 
               tường bằng lưới Gavazzi sau khi quét lớp chống thấm thứ nhất.)

Bước 8: Thi công lớp phủ thứ 2 sau 4-6h bằng máy phun hoặc chổi Neotex vuông góc với lớp 1

Bước 9: Có thể lặp lại với các lớp tiếp theo. (Tham khảo thêm tài liệu kỹ thuật kèm theo) 

Đã đủ thời gianChưa đủ thời gian

LƯU Ý:

- Cần thường xuyên làm ẩm bề mặt bằng nước (ít nhất 2-3 ngày với 2-3 lần phun mỗi ngày).
- Bảo vệ khỏi các điều kiện thời tiết bên ngoài (nắng trực tiếp, gió, mưa. , sương giá) trong khoảng thời
gian 3-5 ngày.

Đơn vị thi công

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Lý do:

Ký xác nhận 

Lý do:

Ký xác nhận 

Khuấy chưa đủ thời gianKhuấy đủ thời gian

Bước 6: Đổ từ từ thành phần A (bột) vào thành phần B (lỏng) và trộn bằng máy khuấy gia tốc chậm

Không bổ sung nước hoặc vật liệu trơ khác. Nếu sử dụng một phần vật liệu, pha theo tỷ lệ 70% A với  
30% B. 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 thi công.

 (để tránh sinh bọt) đến khi 2 thành phần đồng đều. 
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