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Thông tin chi tiết về phụ gia chống thấm Vitec Latex TH 

 Mã sản phẩm: Vitec Latex TH 

 Hãng sản xuất: Vitec 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Dạng tồn tại: Dạng lỏng 

 Màu sắc: Màu trắng 

 Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách bảo quản: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp 

 
Vitec Latex TH phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối 

Thông số kỹ thuật 

 Hỗn hợp cát : xi măng tỉ lệ 3:1, kết hợp hỗn hợp 10 lít Vitec Latex TH: 50kg xi măng 

 Tỷ trọng : 1,02kg/lít 
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 Kháng hóa chất : Thêm VITEC LATEX vào vữa xi măng làm giảm tính thấm; vì nó có 
tác dụng làm giảm mức độ xâm nhập của hóa chất, axit và nước vào bê tông. 

 Hàm lượng chất rắn : ≥26% 

 Cường độ nén : 30-35 N/mm² TCVN 3121-11:2003 

 Cường độ uốn : 3-6N/mm² TCVN 3121-11:2003 

Lợi ích khi sử dụng phụ gia chống thấm Vitec Latex TH 

Phụ gia chống thấm Vitec Latex TH thường có một số đặc tính đặc biệt, cũng là những ưu điểm 
mà các sản phẩm khác không có được như: 

 Chống thấm tuyệt đối 

 Gia tăng tính bền 

 Có thể giảm co ngót cho bê tông 

 Tăng tính đàn hồi cho bê tông 

 Tăng tính kháng mòn, kháng hóa chất cho bê tông 

 Tính linh động cao 

 Kháng tốt với muối và hóa chất 

 Bám dính tốt với bê tông, vữa gạch, đá 

 Hệ số giãn nhiệt và module đàn hồi như bê tông 

 Không độc hại, rất thân thiện với môi trường 

 Gia tăng lực kết dính và tính linh động 

 Một thành phần, dễ sử dụng 

 Hiệu quả kinh tế cao 

 Tăng tính co giãn và kéo căng, có thể thi công lớp mỏng 
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Hình ảnh chi tiết 

Ứng dụng của phụ gia chống thấm Vitec Latex TH 

Phụ gia chống thấm sử dụng để chống thấm cho mọi kết cấu bê tông, được trộn trực tiếp vào 
vật liệu đổ bê tông hoặc thi công dưới dạng màng phủ. Phụ gia chống thấm cho bê tông Vitec 
Latex TH có thể ứng dụng ở một số hạng mục như: 

 Vữa Vitec Latex TH có thể dùng cho công việc sửa chữa mặt phẳng ngang, mặt 
đứng và tầng trên. 

 Làm tăng chất lượng của vữa xi măng như vữa trát mỏng, vữa sàn 

 Hay vữa sửa chữa bê tông 

 Vữa định vị,vữa hồ dầu kết nối. v.v… 

  Làm lớp hồ dầu bảo vệ bê tông 

 Thi công lớp vữa trát chống thấm 

 Làm lớp vữa sửa chữa bê tông 

 Thi công lớp lót chống mài mòn 

Quá trình thi công phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối Vitec Latex TH 

Một trong những sản phẩm phụ gia chống thấm được sử dụng nhiều hiện nay đó là Vitec Latex. 
Sản phẩm này được thi công như thế nào? Cùng tìm hiểu nhé 

Làm sạch bề mặt 

 Bề mặt phải đặc chắc, không hư hỏng, nứt vỡ, không bị bám dính bụi bẩn, bùn đất, 
dầu mỡ, rong rêu, nấm mốc… khi thi công Vitec Latex TH 

 Các vị trí hư hỏng, bong tróc, nứt vỡ…phải được sửa chữa đúng phương pháp, 
đúng vật liệu. 

 Dùng vòi phun áp lực để rửa sạch và bão hòa bề mặt bằng nước sạch (nhưng tuyệt 
đối không để nước đọng vũng hoặc rò rỉ) 

Thi công 

1 . Chất kết nối cho lớp vữa trát/ lớp kết nối cho bê tông cũ và mới 

Tỉ lệ trộn 

 Cho 4 kg xi măng vào hỗn hợp 1 lít Latex TH + 1 lít nước = lớp hồ dầu (vữa) kết nối, 
có thể phủ khoảng 4m2. 

2 . Lớp trát sàn chống thấm 

Tỉ lệ trộn 

 Xi măng : Cát = 1 : 3 (1) 

 Vitec Latex TH : Nước = 1 : 3 (2) 
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 Rót hỗn hợp (2) vào trong (1) và trộn cho đến khi đạt độ sệt thích hợp cho thi công. 

Thi công 

 Thi công lớp vữa chống thấm ngay khi lớp hồ dầu (vữa) kết nối còn ướt. 

Mật độ tiêu thụ: 1 lít Latex TH/ m2 cho lớp vữa dày 2 cm. 

Vệ sinh 

 Làm sạch tất cả dụng cụ, thiết bị bằng nước sạch ngay sau khi thi công 
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Thi công Latex 

Thông tin sức khỏe 

 Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ 

 Tránh để dính vào mắt mũi và da 

 Không được hít mùi bụi bẩn quá lâu 
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 Không được ăn uống hay hút thuốc khi sử dụng 

 Dùng xong phải vứt vào đúng nơi quy định của địa phương 

 Nếu không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ nơi gần nhất 

 Để Vitec Latex TH tránh xa tầm tay của trẻ em 
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