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    - Trám vá khe nứt (nếu có) bằng keo Neotex® PU Joint và vữa sửa chữa Neorep Rapid.
    

Chống thấm cho nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt sử dụng Neoproof   PU360
®
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Bước 2: Đo độ ẩm của bê tông bằng máy đo độ ẩm

Độ ẩm bề mặt bê tông ≥ 4% chưa đạt Độ ẩm bề mặt bê tông    4% đạt
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Revinex  / Silatex  Primer®  ®  

Mặt bê tông

Lớp vữa tạo dốc

Gạch, đá ốp lát hoàn thiện

Lớp thứ 1 Neoproof   PU360 (0,5-0,6kg/m2/lớp)®  

Lớp thứ 2 Neoproof   PU360 (0,5-0,6kg/m2/lớp)®  

Gia cường bằng vải không dệt Neotextile®  
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Lớp lót Revinex  (0,05kg/m2)/ Silatex  Primer (0,15kg/m2) ®  ®  

Keo dán gạch Lemax Easy Bond

Keo chà mạch Lemax Tile Grout
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- Sản phẩm sẽ khô sau 3 ngày (Không được test nước trong khi sản phẩm chưa khô hoàn toàn) 
- Để tăng tuổi thọ công trình Neoproof PU360 có thể thi công nhiều lớp tuỳ theo định mức từ 
   1,2 kg - 2,5 kg/m2 và có thể gia cố lưới toàn bộ. (Theo bảng công bố tuổi thọ sản phẩm)
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