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Giới thiệu chung về phụ gia Simon latex R 5540 

 Mã sản phẩm: R 5540 

 Hãng sản xuất: Vinkems 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Dạng tồn tại: Dạng lỏng 

 Màu sắc: Trắng sữa 

 Quy cách đóng gói: 1/ 5/ 25kg 

 Hạn sử dụng: 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở 

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

 
Simon latex R 5540 Phụ gia kết nối và chống thấm cho vữa 

Tính chất kỹ thuật 

 Tỷ trọng A : 1.01 – 1.03 kg/lít 

 pH (A) : 7 – 9 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2021/12/simon-latex-r-5540-phu-gia-ket-noi-va-chong-tham-cho-vua.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Ưu điểm của phụ gia kết nối và chống thấm cho vữa Simon latex R 5540 

Phụ gia Simon latex R 5540 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 bê tông cũ với bê tông mới hoặc vữa 
trát có tác dụng chống thấm. 

 Cường độ kết dính cao cho các bề mặt vữa và bê tông 

 Giảm thiểu co ngót cho vữa 

 Tăng tính kháng mòn hóa chất. 

 Cải thiện tính đàn hồi và chống lại việc hình thành các vết nứt. 

 Thích hợp cho các lớp vữa xi măng tiếp xúc với nước uống 

 Lớp vữa trát sàn có cường độ cao. 

 Tăng tính đàn hồi 

 Khả năng chống thấm cao 

 Dễ thi công 

 Tăng tính kháng ăn mòn hóa học cao 

 Lớp vữa cán sàn cường độ cao và 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 

Ứng dụng thường gặp của phụ gia kết nối vữa Simon latex R 5540 

Với nhiều ưu điểm trên cho nên Vinkems Simon latex R 5540 được sử dụng cho 

 Lớp hồ dầu kết nối 

 Vữa chống thấm cho sàn toilet, sân thượng, khu vệ sinh, ban công và các khu 
vực ẩm ướt 

 Lớp lót và kết nối cho các hệ thống sửa chữa 

 Vữa hoàn thiện tạo dốc 

 Vữa dặm vá, sửa chữa cho các bề mặt rỗ cần bảo vệ và làm phẳng 

 Lớp vữa trát có cường độ cao 

 Vữa dán gạch 

 Lớp vữa dặm vá mỏng 

 Lớp vữa trát chống thấm 

 Lớp vữa cán sàn 

 Vữa sửa chữa bê tông 
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 Lớp lót chống mài mòn 

 Vữa xây 

Phụ gia 

chống thấm 

Các bước thi công phụ gia kết nối và chống thấm Simon latex R 5540 

Chuẩn bị dụng cụ 

 Quần áo bảo hộ lao động 

 Găng tay cao su 

 Khẩu trang và mắt kính 

 Phụ gia kết nối và chống thấm Simon latex R 5540 

 Và các dụng cụ thi công cần thiết 

Chuẩn bị bề mặt 

 Bề mặt bê tông phải được làm sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ, bụi xi 
măng và các tạp chất bám dính khác. 

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

 Bão hòa bề mặt bằng nước nhưng không để đọng nước trước khi thi công 
Simon latex R 5540 

Thi công 

Pha trộn: Khuấy đều sản phẩm trước khi thi công 
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Hình ảnh minh họa 

LỚP HỒ DẦU KẾT NỐI LATEX R-5540 

Simon latex R 5540 1 lít 
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Nước 1 lít 

Xi măng 4kg 

Hỗn hợp trên được quét cho 5 m2 sau khi bão hòa bề mặt bằng nước. 

LỚP VỮA CHỐNG THẤM LATEX R-5540 

A 

LATEX R-5540 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 R 5540 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 

Lớp hồ dầu kết nối 4 - 5 m²/ lít LATEX R-5540 

Lớp vữa chống thấm 0.8 lít LATEX R-5540/ m²/ 2 cm dày 

Tổng cộng 2 lớp 1.0 lít LATEX R-5540/ m² 

VỮA DẶM VÁ Simon R 5540: thi công bằng bay sau khi quét lớp hồ dầu kết nối R 5540 

Xi măng 1.0 Phần (kg) 

Cát 3.0 Phần (kg) 

Simon Latex R-5540 1.0 Phần (lít) 
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Nước 1.5 Phần (lít) 

Vệ sinh sau khi thi công  

 Rửa tay và làm sạch tất cả dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công bằng nước 
sạch. 

 Nếu việc làm sạch bằng nước không đạt kết quả có thể sử dụng các thiết bị 
cơ khí để cạo rửa. 

Bảo dưỡng 

 Những bề mặt trực tiếp chịu ánh nắng mặt trời có nhiệt độ thay đổi lớn và 
nhiều gió; cần che phủ trong thời gian lớp màng ninh kết 

 Tránh đi lại trên bề mặt lớp phủ trong thời gian ninh kết 

 Vinkems® Simon latex R 5540 đóng rắn hóa do tác dụng với không khí; 
không cần bảo dưỡng bằng hợp chất bảo dưỡng 

Một số điều cần lưu ý 

 Không bao giờ dùng hỗn hợp Simon latex R 5540 với nước làm chất kết nối 
mà không thêm xi măng 

 Nếu thời tiết ấm hoặc gió cần phải tiến hành các biện pháp bảo dưỡng thông 
thường để tránh vữa bị khô quá sớm. 

 Luôn luôn bão hòa bề mặt hút nước nhưng không để đọng nước 

 Nếu thi công nhiều lớp thì phải thi công lớp trước nó còn ướt 

An toàn và sức khỏe 

 Khi thi công bạn cần mặc đồ bảo hộ lao động 

 Tránh để dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

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

 Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước hoặc đất 

 Vận chuyển: Không nguy hiểm 

 Để Simon latex R 5540 tránh xa tầm tay của trẻ em 
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