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Giới thiệu chung về phụ gia kết dính Conmik Latex 

 Mã sản phẩm: Conmik Latex 

 Hãng sản xuất: Conmik 

 Xuất xứ: Malaysia 

 Ngoại quan: Dạng lỏng 

 Màu sắc: Trắng sữa 

 Trọng lượng: 5 lít, 30 lít 

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

 Cách bảo quản: Ở nơi khô mát, có bóng râm và tránh ánh nắng trực tiếp 

 
Conmik Latex – Phụ gia kết dính và sửa chữa bê tông 

Một số ưu điểm của phụ gia sửa chữa bê tông Conmik Latex 

Phụ gia Conmik Latex cung cấp các ưu điểm như sau: 
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 Kết dính tuyệt hảo, giảm co ngót 

 Tăng độ linh hoạt 

 Tăng độ bền chống xé rách 

 Tăng tính đàn hồi và chống thấm tuyệt hảo. 

 Tăng tính kháng mòn hóa chất 

 Giảm thấm nước 

 Không làm gỉ sắt thép 

 Tăng độ kháng mài mòn 

 Bám dính tốt với bê tông, vữa gạch, đá 

 Thành phần không có chất độc hại 

 Dễ dàng thi công, đem lại hiệu quả cao 

 Không bị chuyển thành dạng nhũ tương lại ngay cả trong môi trường có độ 
kiềm cao 

Phạm vi ứng dụng của phụ gia chống thấm Conmik Latex 

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

 Được dùng như phụ gia kết dính và phụ gia vữa; để tăng cường độ kết dính 
của vữa xi măng khi thi công gạch và bê tông. 

 Lớp vữa kết nối 

 Lớp vữa dặm vá mỏng 

 Lớp vữa dùng để trát chống thấm 

 Vữa trong quá trình sửa chữa bê tông 

 Lớp lót với tính năng chống mài mòn 

 Vữa dán gạch 

 Vữa xây 

 Dùng cho vữa sàn cường độ cao 

 Vữa sửa chữa và vữa trát 

 Vữa láng lát mỏng 
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Hình ảnh chi tiết 
Quy trình thi công phụ gia chống thấm Conmik Latex 

Bạn cần thực hiện theo đúng các bước sau đây: 

Vệ sinh bề mặt 

 Bề mặt bê tông phải được làm sạch, đặc chắc 

 Đảm bảo không dính dầu mỡ, bụi xi măng và các tạp chất bám dính khác. 

 Bề mặt hút nước phải được bão hòa toàn bộ nhưng không để nước đọng lại 
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Thi công 

Gạch lát: 

Trộn 10 lít Conmik Latex với 50kg xi măng, 125kg cát, 7 lít nước sạch 

Để tạo thành hỗn hợp dùng cho nền hoặc tường cần lát gạch 

Lót: 

Trộn 1 phần Conmik Latex với 1 phần cát (theo trọng lượng) tạo thành lớp lót cho các 
tấm xây dựng; lớp kết dính vữa, phụ gia chống ẩm và dùng như chất sửa chữa trám vá 
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Cách sử dụng phụ gia 
Bảo dưỡng 

Vữa và bê tông có sử dụng Conmik Latex, sau khi thi công xong cần được bảo dưỡng 
đúng quy trình giống như các sản phẩm gốc xi măng khác. 

Một số điều cần lưu ý 
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Dòng sản phẩm chống thấm Conmik Latex 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 Conmik 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 

Thông tin an toàn  

 Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi sử dụng Conmik Latex 

 Không hít mùi bụi bẩn quá nhiều 

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

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu gặp triệu chứng bất ổn 

 Để xa tầm tay của trẻ em 
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Đơn vị phân phối Conmik chính hãng 
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