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Giới thiệu về dung dịch chống thấm Neomax M55 

 Mã sản phẩm: Neomax M55 

 Hãng sản xuất: Neomax 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Trạng thái: Dạng lỏng 

 Màu sắc: Trong suốt 

 Đóng gói: Can 05 lít 

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

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo sạch sẽ, thoáng mát 

 Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời 

 
Neomax M55 – Dung dịch chống thấm thẩm thấu kị nước trong suốt 

Đặc tính kỹ thuật 

 Mật độ tiêu thụ Neomax M55: 0.3 – 0.5 lít/m2 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/03/neomax-m55-dung-dich-chong-tham-tham-thau-ki-nuoc-trong-suot.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 

 

 Sản xuất theo: TCCS 30:2021/NEOMAX 

 Tỷ trọng (Theo TCVN 8826:2011): 1.05 ± 0.05 g/cm3 

 Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 24 giờ 

Một số ưu điểm của dung dịch thẩm thấu Neomax M55 

Chống thấm tinh thể thẩm thấu Neomax M55 có rất nhiêu ưu điểm nổi bật: 

 Neomax M55 là dung dịch chống thấm thẩm thấu, kỵ nước, trong suốt 

 Sản phẩm gốc nước, có khả năng chống thấm, chống rêu mốc 

 Giúp thẩm thấu sâu vào bề mặt vật liệu vô cơ; hình thành màng trong suốt 
sau 24 giờ thi công 

 Màu sắc không ảnh hưởng tới màu sắc thực tế của bề mặt vật liệu nền; giữ 
lại vẻ đẹp tự nhiên của kết cấu 

 Bề mặt sau khi thi công có khả năng chống rêu mốc 

 Khả năng kháng tia cực tím (UV) rất tốt, bền thời tiết và không bị ngả vàng 

 Các vết nứt hay lỗ hổng nhỏ trong bê tông sẽ được hàn kín 

 Chống ăn mòn tốt từ đó giúp kéo dài độ bền cho công trình 

 Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho các công trình thường xuyên tiếp xúc với 
nước 

 Dùng bằng bình phun cầm tay hoặc máy phun chuyên dụng 

 Rất dễ dàng thi công, đem lại hiệu quả cao 

 Chỉ bao gồm 1 thành phần: tiết kiệm khi sử dụng 

 Không độc hại, thân thiện với môi trường xung quanh 
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Ưu điểm của chất chống thấm 

Ứng dụng của chất chống thấm thẩm thấu Neomax M55 

Neomax M55 là chất chống thấm tinh thể thẩm thấu lý tưởng cho một số công trình 
như: 

 Kết cấu kiến trúc: Tường gạch xây không trát hoặc các loại mái ngói đất sét 
nung 

 Chống thấm ngược cho tường nhà liền kề và các vị trí tường không trát hoặc 
không chống thấm được từ bên ngoài 

 Chân tường gạch bị thấm do mao dẫn từ dưới nền móng 

 Kết cấu các công trình giao thông như: Mố, trụ, dầm, xà mũ…; giúp chống rêu 
mốc và tạo màu sắc tự nhiên theo thời gian 

 Hồ nước, tháp nước, bể chứa nước, đập, kênh đào… 

 Các công trình xử lý nước, bến cảng… 

 Cọc bê tông, cống ngầm, nền móng… 

 Tường chắn đất, hầm thang máy… 

 Tường chắn sóng, bệ cầu, cầu cảng, đê, đập nước 

Lưu ý không áp dụng Neomax M55 cho các bề mặt có độ bóng cao; không hút nước 
như: Gạch men, đá,… 
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Phạm vi chống thấm 

Hướng dẫn cách sử dụng chất chống thấm thẩm thấu Neomax M55 

Dưới đây là các bước chống thấm bằng dung dịch thẩm thấu Neomax M55 chi tiết, bạn 
nên tham khảo nhé 

Vệ sinh bề mặt  

 Bề mặt của các hạng mục thi công trực tiếp Neomax M55 cần được vệ sinh 
sạch sẽ bụi bẩn, dầu mỡ… 

 Đối với bề mặt kết cấu cũ cần phải loại bỏ hoàn toàn lớp sơn trang trí, lớp bột 
bả (nếu có) và rêu mốc 

 Bề mặt trước khi thi công phải khô ráo, càng khô càng tốt nhằm mục đích 
giúp cho sản phẩm thẩm thấu vào bề mặt sâu nhất 
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Phun bằng bình 

Thi công  

 Thi công trực tiếp sản phẩm lên bề mặt đã được chuẩn bị bằng bình phun 
cầm tay hoặc các loại máy phun chuyên dụng 

 Thi công Neomax M55 phủ kín bề mặt và thi công 1 lần duy nhất 

 Định mức tiêu thụ thông thường khoảng 0.3 ¸ 0.5 lít/m2 

 Đối với các bề mặt có nhiều vết rạn nứt, và chất lượng không tốt hoặc các vị 
trí tường nhà liền kề bị thấm ngược nghiêm trọng; nên thi công với định mức 
cao hơn để đảm bảo hiệu quả chống thấm 

 Đặc biệt, do tính kỵ nước nên các bề mặt sau khi đã thi công Neomax M55 
phủ không thể tô, trát hoàn thiện bằng các loại vữa thông thường 

 Vệ sinh dụng cụ và thiết bị thi công bằng nước trước khi vật liệu đông cứng. 

Bảo dưỡng 

 Neomax M55 cần bảo vệ phủ ni lông, bao tải ướt hoặc phun sương để chống 
khô nhanh do gió mạnh hoặc thời tiết nóng 

 Các bể nước, bể chứa sau khi chống thấm xong nên bơm nước vào sau 24 giờ, 
có áp lực nước Neomax M55 sẽ tạo tinh thể nhanh hơn 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      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 

 

Hình ảnh chi tiết 
Thông tin an toàn 
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 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và thời hạn sử dụng sản phẩm trên bao bì để đạt 
hiệu quả tốt nhất! 

 Sử dụng găng tay cao su, kính bảo hộ và các thiết bị bảo vệ khác trong quá 
trình pha trộn và thi công sản phẩm. 

 Không được để hóa chất dính vào mắt mũi và da 

 Khi dùng không được ăn uống hay hút thuốc 

 Không hít bụi bẩn quá nhiều 

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

 Tuyệt đối không vứt xuống ao hồ hay sông suối 

 Nếu bị dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 Để Neomax M55  tránh xa tầm tay của trẻ em 
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Hiệu quả khi thi công
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Cửa hàng phân phối Neomax chính hãng 
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