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Giới thiệu về chất chống thấm 2 thành phần Sikatop 107 seal vn 

Mã sản phẩm: Sikatop 107 seal vn 

Hãng sản xuất: Sika 

Xuất xứ: Việt Nam 

Trạng thái/ Màu sắc: 

 Thành phần A: Chất lỏng/ Trắng 

 Thành phần B: Dạng bột/ Xám 

Quy cách đóng gói: 

 Thành phần A: Can 5kg 

 Thành phần B: Bao 20kg 

Thời hạn sử dụng Tối thiểu 6 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa 
mở 

Bảo quản: Ở nơi thoáng mát, có bóng râm và tránh ánh nắng mặt trời 
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Sikatop 107 seal vn – Chống thấm gốc polyme xi măng 2 thành phần 

Đặc tính kỹ thuật 

 Tỷ trọng Thành phần A: ~1.02 kg/lít 

 Thành phần B: ~1.40 kg/lít (khối lượng thể tích đổ đống) 

 Vữa mới trộn: ~2.10 kg/lít 

 Cường độ bám dính ≥ 1.0 N/mm² (28 ngày tuổi, trên nền bê tông đã được 
chuẩn bị và làm ẩm) 

Một số ưu điểm của vữa chống thấm Sikatop 107 seal vn 

Vật liệu chống thấm gốc polyme kết hợp xi măng. Cốt liệu là những chất polymer cải 
tiến có độ bền cao, khả năng chống thấm hiệu quả. Vì vậy, một trong những ưu thế của 
sản phẩm là độ bền cao. Sản phẩm có cả ưu điểm về độ bền và độ chống thấm nước 
của cả gốc xi măng và gốc polyme. Vì vậy, chúng có khả năng: 

 Sikatop 107 seal vn là hệ sơn chống thấm 2 thành phần gốc xi măng polyme 
cải tiến 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/06/sikatop-107-seal-vn-chong-tham-goc-polyme-xi-mang-2-thanh-phan.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 

 

 Thành phần A/B với tỷ lệ định sẵn nên rất thuận tiện trong việc pha trộn và thi 
công. 

 Vữa chống thấm có độ sệt như hồ dầu có thể dễ dàng thi công bằng bay, con 
lăn,… 

 Liên kết tốt với nhiều loại vật liệu như: bê tông, vữa, gạch, nhựa, kim loại 

 Sản phẩm bám dính tốt trên bề mặt ẩm 

 Khả năng chống thấm tốt, giúp ngăn chặn sự ngấm nước thông qua kết cấu 
hiệu quả 

 Cường độ bám dính cao, khả năng dung hợp trở thành một phần bề mặt tốt 

 Giá thành rẻ, định mức thi công phù hợp 

 Dễ trộn, dễ thi công, có thể thi công bằng máy phun áp lực hoặc bàn chải 

 Vệ sinh dụng cụ sau thi công dễ dàng 

 Không độc hại, không bị ăn mòn nên có thể ứng dụng trong thi công chống 
thấm bể nước 
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Ưu điểm vượt trội của chất chống thấm Sika 

Các ứng dụng của vữa chống thấm Sikatop 107 seal vn 

Với những ưu điểm kể trên, vữa chống thấm Sikatop 107 seal vn được ứng dụng rộng 
rãi trong nhiều công trình lớn nhỏ như: 

 Chống thấm cho tầng hầm, bể chứa nước ăn, nước sinh hoạt, nước thải. 

 Chống thấm cho các kết cấu BTCT: mái bằng, mái dốc, ban công, cầu, hố 
thang máy. 

 Chống thấm cho các khu vệ sinh, khu dùng nước, tường ngoài nhà dân dụng 
và công nghiệp, … 
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 Chống thấm bên trong và ngoài cho công trình xây dựng, nhà ở. 

 Thi công chống thấm bể nước uống, tầng hầm, ban công, sân thượng, tường 
chắn, cầu,… 

 Phục vụ công tác sửa chữa hoặc bảo vệ để chống sương giá, các tác nhân 
khử băng. 

 Trám các vết nứt chân chim, không phải là vết nứt đang phát triển 

 Lớp chống thấm bên dưới lòng đất cho các bề mặt bê tông và vữa trát 
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Vữa chống thấm Sika 
Hướng dẫn thi công chất chống thấm gốc polyme xi măng Sikatop 107 seal vn 

Để thi công được hiệu quả  

Dụng cụ thi công 

 Máy trộn điện tốc độ thấp 

 Thùng trộn đủ cho 25kg 

 Bay thép vuông 

 Cọ hoặc chổi nhựa mềm 

 Bình phun nước áp lực thấp 

 Dụng cụ làm nhám sàn 

 Vữa chống thấm Sikatop 107 seal vn 

 Dụng cụ hoặc thiết bị khác cho công tác chống thấm ở những nơi cần thiết. 
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Thi công Sikatop 107 
Vệ sinh bề mặt 

 Đục tẩy hết phần bê tông rỗ, xốp, vữa thừa bám trên bề mặt 

 Vệ sinh sạch dầu mỡ, bằng nước áp lực cao hoặc bàn chải sắt kết hợp với 
chất tẩy rửa 

 Vệ sinh sạch bụi bẩn, nấm mốc, nước xi măng,…  ra khỏi bề mặt 

 Trám vá vết đục (nếu có) bằng vữa xi măng – cát có kết hợp với chất kết nối 
bê tông cũ – mới 

 Làm ẩm bề mặt đến bão hoà bằng nước sạch trước khi quét phủ Sikatop 107 
seal vn 
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Pha trộn  

 Cho 5 lít thành phần A dạng lỏng màu trắng vào thùng trộn 

 Cho từ từ 20 kg thành phần B dạng bột màu xám vào thành phần A theo tỷ lệ 
trộn như sau: 1 kg thành phần A : 4 kg thành phần B 

 Dùng khoan trộn điện tốc độ thấp khuấy đều hỗn hợp Sikatop 107 seal vn 
(khoảng 3 phút) 

Thi công vật liệu chống thấm 
Thi công  

 Thi công lớp thứ nhất Sikatop 107 seal vn theo phương dọc bằng chổi, cọ 
quét hoặc bay thép với định mức 2kg/m2/1lớp 
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 Chờ cho lớp thứ nhất khô khoảng sau 4 giờ thì thi công lớp thứ hai 

 Tiếp tục thi công lớp thứ hai theo phương vuông góc với lớp thứ nhất bằng cọ 
hoặc bay với tổng định mức tiêu thụ là 2kg/m2/1lớp 

 Hoàn thiện bề mặt thi công bằng bay và làm đẹp bề mặt bằng mút xốp 

 Bảo vệ chống thấm Sikatop 107 seal vn trong quá trình thi công cán vữa và 
dán gạch sau đó 

 Định mức tiêu thụ là 4kg/m2 cho 2 lớp, dày 2mm 

 Vệ sinh: Rửa sạch tay và dụng cụ bằng nước lạnh khi sản phẩm còn ướt và 
dùng dầu lửa hoặc dung môi khi sản phẩm đã khô 

Thông tin thi công 

 Tỷ lệ trộn Thành phần A : B = 1 : 4.0 (theo khối lượng) 

 Tạo cầu vết nứt: 

 Thành phần A : B = 1 : 1 – 2.5 (theo khối lượng) 

 Định mức: 

 Chống thấm phòng tắm, sân thượng, ban công: ~1.5 – 2.0 kg/m² /lớp 

 Chống thấm cho những nơi có áp lực nước lên đến 1m: ~1.5 – 2.0 kg/m² /lớp 

 Chống thấm cho những nơi có áp lực nước trên 1m hoặc chống sương giá: 
~2.0 kg/m2/lớp 

 Luôn luôn thi công tối thiểu 2 lớp 

 Những khu vực có áp lực thấm nước trầm trọng, cần phải thi công 3 lớp. 

 Nhiệt độ bề mặt: 

 Tối thiểu: +8ºC 

 Tối đa +40ºC 

 Thời gian thi công ~ 30 phút (ở nhiệt độ 27°C / độ ẩm môi trường 65%) 
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Thay đổi bao bì 

Giới hạn  

 Sikatop Seal 107 không kháng tia tử ngoại trong thời gian dài nên với các bề 
mặt lộ thiên cần phải được bảo vệ bằng sơn phản chiếu hoặc vữa trát. 

 Không sử dụng vữa chống thấm Sikatop Seal 107 đối với những bề mặt chịu 
sự đi lại trực tiếp. 

 Không được pha loãng với dung môi. 

 Khi đã mở thùng, nên sử dụng hết sản phẩm 

 Thời gian cho phép thi công: khoảng 30 phút (ở nhiệt độ 27 độ C/ độ ẩm môi 
trường 65%) 

 Nhiệt độ thi công: Tối thiểu 8ºC – Tối đa 40ºC 

An toàn lao động 

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

 Tránh 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 

 Tuyệt đối không được đổ vữa thừa xuống ao hồ hay sông suối 

 Trường hợp dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để Sikatop Seal 107 tránh xa tầm tay của trẻ em  

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/06/thay-doi-bao-bi.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 

 

Sikatop 107 mẫu mới 
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