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Thông tin chung về phụ gia chống thấm Simon latex HT 

 Mã sản phẩm: Simon latex HT 

 Hãng sản xuất: Vinkems 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Màu sắc: Trắng sữa 

 Đóng gói: Can 1/5/25 lít 

 Sử dụng: phụ gia chống thấm cho vữa, tác nhân kết nối 

 Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất 

 Bảo quản: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh ánh nắng trực tiếp 

 
Simon latex HT Phụ gia chống thấm cho vữa 

Tính chất kỹ thuật 

 Loại : Nhũ tương Latex Acrylic copolymer cải tiến (PVA) 
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 Tỷ trọng : 1.005 – 1.030 kg/lít 

 PH : 7 – 9 

Phụ gia chống thấm Simon latex HT có lợi ích gì khi dùng ? 

Simon latex HT cung cấp các ưu điểm như sau: 

 Là hợp chất phụ gia gốc nhũ tương Acrylic (PVA) copolymer cải tiến 

 Được dùng như một tác nhân kết nối cho bê tông cũ và bê tông mới hoặc lớp 
vữa trát 

 Giảm thiểu co ngót cho vữa 

 Khả năng tạo thành lớp hồ dầu có khả kết dính tuyệt hảo 

 Kết dính tuyệt hảo 

 Giảm thiểu sự co ngót. 

 Tăng tính co giãn 

 Chống thấm tuyệt hảo 

 Tăng tính kháng mài mòn hóa học 

 Lớp vữa cán sàn cường độ cao, hạn chế tối đa rạn nứt bề mặt do co ngót 

 Không độc hại đối với môi trường nước sạch và chế biến thực phẩm 

Vữa trộn kết nối 
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Ứng dụng của phụ gia chống thấm Simon latex HT 

Những ứng dụng của vật liệu chống thấm Simon latex HT rất đa dạng hiện nay. Vậy 
nên, Simon latex HT được sử dụng làm phụ gia chống thấm đối với những đối tượng 
như: 

 Lớp kết nối cho bê tông cũ và bê tông mới hay vữa trát 

 Vữa chống thấm cho sàn toilet 

 Sân thượng, khu vệ sinh, ban công 

 Vữa hoàn thiện tạo dốc 

 Lớp vữa trát có cường độ cao 

 Lớp hồ dầu (vữa kết nối) 

 Lớp vữa dặm vá mỏng 

 Lớp vữa trát chống thấm 

 Lớp vữa cán sàn 

 Vữa dán gạch 

 Vữa dặm vá 

 Sửa chữa cho các bề mặt rỗ cần bảo vệ và làm phẳng 

Quy trình thi công phụ gia chống thấm Simon latex HT  

Để đạt được hiệu quả cao bạn cần thực hiện theo các bước sau đây 

Vệ sinh bề mặt 

 Bề mặt cấu trúc phải sạch, tốt không bụi bẩn bám dính và các mảng bám xi 
măng 

 Bề mặt nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa, dặm vá và bão hòa 

 Bề mặt hút nước phải được bảo hòa nhưng tuyệt đối không để bị đọng nước 
trước khi thi công Simon latex HT 

Thi công 

Lớp hồ dầu Simon latex HT kết nối bê tông cũ và mới hay vữa trát 

Latex HT 1 lít 

Nước 1 lít 

Xi măng 4 kg 
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Lớp vữa chống thấm Latex HT 

A 

Latex HT 1 Phần (lít) 

Nước 3 Phần (lít) 

B 

Xi măng 1 Phần (kg) 

Cát 3 Phần (kg) 

Hỗn hợp B (xi măng, cát) được trộn khô trước 

Đổ hỗn hợp A vào hỗn hợp B và trộn cho tới khi đạt được độ dẻo thi công 

Lưu ý: 

 Hỗn hợp chống thấm Simon latex HT nên thi công khi lớp hồ dầu kết nối còn 
đang ướt 

 Cát dùng để trộn vữa phải được loại bỏ các tạp chất, khô và mịn 

Mật độ tiêu thụ 

- Lớp hồ dầu kết nối 0.2 lít Latex HT/ m2 

- Lớp vữa chống thấm 0.8 lít Latex HT/ m2/ 2cm 

- Tổng cộng 2 lớp 1.0 lít Latex HT/ m2 

Vệ sinh sau khi thi công 

 Làm sạch tất cả các dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công Simon latex HT 
bằng nước sạch; vì vữa xi măng latex HT có độ dính cao. 

 Nếu việc làm sạch bằng nước không đạt hiệu quả có thể sử dụng động tác cơ 
khí cạo sạch hoặc dung môi để tẩy rửa hợp chất Latex và xi măng 
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Hình ảnh minh họa 

Bảo dưỡng  

 Những bề mặt trực tiếp chịu ánh nắng mặt trời có nhiệt độ thay đổi lớn và gió 

 Cần phủ bảo dưỡng hoặc giữ cho bề mặt ẩm để tránh sự thoát hơi nước 
nhanh bề mặt 
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 Vinkems Simon latex HT đóng rắn hóa do tác dụng với không khí; không cần 
bảo dưỡng bằng hợp chất bảo dưỡng 

Những lưu ý 

Dòng sản phẩm chống thấm Simon latex HT hiện nay được sử dụng phổ biến và mang 
lại hiệu quả rất cao cho các công trình. Tuy nhiên, khi sử dụng nó, một số lưu ý các bạn 
cần quan tâm đến như: 

 Không được dùng hỗn hợp chống thấm Latex cùng với nước làm chất kết nối 
mà không sử dụng cùng với xi măng 

 Trong điều kiện thời tiết ấm hoặc có gió thì bạn cần áp dụng các biện pháp 
bảo dưỡng để tránh lớp vữa bị khô quá sớm. 

 Nếu sử dụng cho kết cấu luôn ướt như hồ bơi hay bể cá;…thì phải để lớp vữa 
khô hoàn toàn khoảng 1 tuần trước khi công trình được đưa vào sử dụng. 

 Bảo quản thiết bị, dụng cụ sau khi thi công bằng nước sạch 

Sức khỏe và môi trường 

 Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công 

 Tuyệt đối không được để dính vào mắt mũi và da 

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

 Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định của địa phương 

 Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Và đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất thường 

 Để Simon latex HT tránh xa tầm tay của trẻ em 
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