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Giới thiệu chung về lưới thuỷ tinh chống thấm  

 Tên sản phẩm: Lưới thuỷ tinh 

 Thành phần: Sợi thuỷ tinh 

 Màu sắc: Màu trắng 

 Trọng lượng: 140g/M2 

 Kích thước mắt: 2 x 2mm 

 Độ dày (mm): 0.32 ± 0.05 

 Kích thước cuộn: Rộng 1m – Dài 30 mét 

 Bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Lưới thuỷ tinh chống thấm mềm mắt 2 x 2 rộng 1m x dài 30 mét 

Một số những tính năng nổi trội mà lưới thuỷ tinh chống thấm mang 
lại ? 

Hiện nay trên thế giới lưới thủy tinh được sử dụng vô cùng phổ biến, bởi những tinh năng vượt 
trội mà sản phẩm này mang lại. Chúng ta có thể kể đến như sau: 

 Lưới thuỷ tinh chống thấm được làm từ những sợi thủy tinh có cường độ chịu kéo 
lớn, ổn định trong điều kiện nước và nhiệt độ cao 

 Mắt 2 x 2 kích thước phù hợp không quá lớn cũng như không quá bé như các dòng 
lưới thủy tinh gia cố thông thường 

 Giúp hóa chất trong quá trình sử dụng được thẩm thấu và liên kết một cách tối đa 
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 Loại lưới này có độ mềm tốt, nên trong quá trình trải để thi công vô cùng dễ dàng, 
không bị giày cồm lên như các dòng lưới thủy tinh cứng thông thường 

 Phân phối 85% ánh sáng và không khí trong ngôi nhà lúc sử dụng lưới sợi thủy tinh 
mềm 

 Dễ dàng thay đổi hình dạng nén hoặc không nén để dễ dàng đính hay tách lưới 

 Tính thẩm mĩ của lưới thuỷ tinh cao nên không phá hỏng kiến trúc ngôi nhà mà 
chúng góp phần làm cho căn nhà thêm đẹp, sang trọng 

 Lưới có thể được vệ sinh sạch sẽ khi dính bụi bẩn hay côn trùng bám dính 

 Lưới sợi thủy tinh dùng để gia cố thêm cho lớp chống thấm mỏng ở các vị trí xung 
yếu như góc chân tường, góc tường, tường khi kết cấu có sự cố lún, nứt, và dao 
động nhẹ 

  Việc sử dụng lưới sợi thủy tinh cho bề mặt ngoài của tường sẽ giúp chống lại sự 
hình thành các vết nứt trên bề mặt, tạo nên tính thẩm mĩ và giữ cho tường không bị 
thấm 

Lưới thuỷ tinh chống thấm được ứng dụng trong các hạng mục sau 

Dễ thấy với những tính năng ưu việt như vậy thì hiện nay lưới thủy tinh chống thấm mềm 
được ứng dụng trong: 

 Được dùng như chất gia cường cho các sản phẩm Polymer, các chất liệu tổng hợp 

 Trám ngành công nghiệp xây dựng và cách nhiệt các khu vực nhiệt độ cao 

 Cách nhiệt lò hơi, lò nung, lò nướng, lò thuỷ tinh 

 Trong PCCC, nhà máy đóng tàu, xăng dầu và hoá chất 

 Chống cháy ( xỉ của mỏ hàn nhiệt độ cao ) 

 Lưới thủy tinh dùng chống nước cho việc đổ bê tông 

 Gia cố các mảng bả thạch cao 

 Sử dụng với tường có lắp đặt vật liệu cách âm cách nhiệt 

 Gia cố và tăng cường sức chịu lực cho tường hay gia cố cho vật liệu như Xốp EPS, 
Xốp  XPS, cao su lưu hóa, cao su non… khả năng chịu lực tốt, chống nứt tường do 
dư chấn. 

 Tăng khả năng cường hóa sàn bê tông, trụ bê tông, các ông khói… 

 Kết hợp với chất chống thấm lỏng, dùng chống thấm đặc dụng những vị trí trần, mái 
nhà 

 Giảm ồn trong công nghiệp: máy phát điện, hệ thống điều hoà trung tâm, hệ  thống 
đường ống dẫn, nhà máy đóng tàu, nhà máy lọc dầu 

 Được ứng dụng chống nứt tường, vách, móng trong lĩnh vực xây dựng 
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Cận cảnh lưới thuỷ tinh 

Hướng dẫn cách sử dụng lưới thuỷ tinh chống thấm mềm hiệu quả 
nhất 

Bước 1: Chọn lưới thủy tinh 

 Lưới thủy tinh chọn dày hay mỏng, mau hay thưa, sợi to hay sợi nhỏ sẽ phụ thuộc và 
đặc điểm của từng hạng mục công trình, độ dày lớp vữa,…. 

 Lưới dày có định lượng lớn, dùng cho hạng mục có lớp vữa hoàn thiện dày 

 Ngược lại, lưới có định lượng nhỏ sẽ dùng cho hạng mục có lớp vữa hoàn thiện 
mỏng 

Bước 2 : Thi công lưới thủy tinh chống nứt tường 

Tạo bề mặt thi công 

 Bề mặt thi công như vách tường, sàn nhà thì cần làm sạch trước khi tiến hành thi 
công 

 Cần đảm bảo bị trí thi công phải bằng phẳng; các vị trí nhấp nhô, gập ghềnh thì có 
thể tỉa đục để san bằng 

Lót lớp hồ mỏng 

 Sau khi chuẩn bị xong bằng bằng thì cần phủ một lớp vữa xi măng mỏng lên bề mặt, 
dày khoảng 3mm để xe đi phần gạch thôi 
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Lót lưới thủy tinh 

 Đặt lưới thuỷ tinh chống thấm vào giữa 2 lớp vữa như sau: lớp vữa mỏng > lưới 
thủy tinh > lớp vữa hoàn thiện 

 Khi vữa đang ướt thì nên tiến hành đặt phẳng lưới thủy tinh lên bề mặt vữa này theo 
chiều từ trên xuống, từ trái qua phải và theo hướng nhất định. 

 Tấm lưới đặt sau phải trải đè lên tấm lưới trước ít nhất 10cm 

Cán vữa hoàn thiện 

 Khi lưới thủy tinh bám vào bề mặt của lớp vữa lót trong cùng thì tiến hành thi công 
lớp vữa hoàn thiện bên ngoài 

 Thi công bằng bàn chải, bàn bả cho phẳng 

 Sau khi thi công 2 lớp vữa lót trong và lớp hoàn thiện sẽ tạo thành liên kết dính chặt 
vào nhau thành một khối thống nhất giúp tối ưu bề mặt phẳng 

 Chờ vữa khô thì hoàn toàn thì mới tiến hành thi công các hạng mục khác 

 Tránh để tác động bề mặt tường khi lớp vữa còn ướt sẽ gây sủi bọt khí, nứt 

Lưu ý: 

 Với bề mặt ngoài của tường thì thứ tự các lớp ưu tiên như sau: Tường gạch, Lớp 
vữa mỏng, lưới thủy tinh, lớp vữa hoàn tất, sơn trang trí 

 Còn với bề trong của tường thì thứ tự ưu tiên các lớp là: Lớp vữa mỏng, lưới thủy 
tinh, vữa hoàn tất, sơn trang trí 
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Cách sử dụng lưới thuỷ tinh đạt hiệu quả
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Hướng dẫn thi công lưới thuỷ tinh chống thấm 
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