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Giới thiệu chung về chất chống thấm MaxFlex 201  

Tên sản phẩm: MaxFlex 201  

Hãng sản xuất: Worldmax 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đóng gói: 25kg/bộ dưới dạng 2 thành phần 

 Thành phần A: 9kg Polymer đóng trong can 

 Thành phần B: 16kg bột mịn đóng trong bao giấy Kraft bên trong có túi PE 

Màu sắc:  

 Thành phần A: Trắng sữa 

 Thành phần B: Xám 

Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất ( bao bì vẫn còn nguyên ) 

Điều kiện lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, không được để ở khu vực ẩm ướt 
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Maxflex 201 chống thấm gốc xi măng polyme 2 thành phần 
Thông số kỹ thuật  

CHỈ TIÊU MỨC CHẤT LƯỢNG 

Khối lượng thể tích A+B ~ 1,6-1,9 kg/l 

Cường độ bám dính ASTM D – 4541 : 2009 ≥ 1-1.7N/mm2 

Độ dãn dài chịu gẫy ASTM D – 412 : 1997 ≥220% 

Cường độ chịu kéo ASTM D – 412 : 1997 ≥ 1.6N/mm2 
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Khả năng chống thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh 150 kPa trong 7 

ngày 
Không thấm 

Nhiệt độ thi công, oC 5 ÷ 40 

Thời gian khô, phút ASTM D 1640 : 2009 ≤ 55 

Đặc điểm của chống thấm MaxFlex 201 gốc xi măng polyme 

 MaxFlex 201 là lớp phủ chống thấm 2 thành phần gốc xi măng polyme cải tiến 

 Màng chống thấm có đặc tính đàn hồi và dẻo 

 Tăng khả năng kháng muối và sự hình thành băng tuyết 

 Nó mang đến khả năng chống thấm, chịu nhiệt, chống lại tia tử ngoại, tia UV 
cao. 

 Bám dính tốt trên bề mặt, liên kết tốt với nhiều lọai vật liệu như bê tông, gạch, 
vữa, nhựa PVC, kim loại,… 

 Đặc biệt, sử dụng lý tưởng cho các khu vực ẩm ướt, các loại mái… 

 Rất mềm dẻo, có khả năng chống thấm các vết nứt rộng đến 2mm  

 Không độc hại có thể sử dụng cho bể chứa nuớc ăn sinh hoạt 

 Dễ dàng thi công bằng ru lô, chổi quét hoặc máy phun. 

 Giá thành không quá cao, tiết kiệm chi phí khi thi công  
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Chống thấm 2 thành phần 
Các ứng dụng của chống thấm MaxFlex 201 2 thành phần 

MaxFlex 201 được ứng dụng nhiều cho các hạng mục như: 

 Sàn bê tông, sàn mái, máng xối 

 Sân thượng, seno, bồn hoa 

 Sàn mái dốc, sàn môi trường 

 Khu vực tầng hầm, vách tầng hầm. 

 Hố thang máy 

 Bể chứa nước sinh hoạt, bể nước thải, bể phòng cháy chữa cháy. 

 Bể bơi hay bể cá koi. 

 Sàn vệ sinh, sàn bếp 

 Lô gia, ban công 

 Các khu vực sử dụng nước, tường trong và ngoài nhà. 

 Tường ngoài nhà dân dụng và công nghiệp 
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Bộ 5kg 
Quy trình thi công chất chống thấm MaxFlex 201 

Chuẩn bị dụng cụ  

 Máy khuấy tốc độ thấp (600 vòng/phút) 

 Cánh khuấy có hình mái chèo 

 Thùng chứa, ru lô 

 Chổi quét sơn 

 Hoặc máy phun chuyên dụng 

 Chất chống thấm MaxFlex 201 

 Các dụng cụ thi công cần thiết 

Chuẩn bị bề mặt  

Đối với thi công chống thấm MaxFlex 201 khâu chuẩn bị rất quan trọng; chúng ta cùng 
thực hiện các công đoạn sau: 

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

 Đục tẩy các vữa trạt, tạp chất bám dính trên bề mặt. 

 Trám vá vết đục (nếu có) bằng vữa xi măng – cát (tỷ lệ 1: 2) có kết hợp với 
chất kết nối bê tông cũ – mới và chống thấm MaxLatex. 

 Làm ẩm bề mặt đến bão hoà bằng nước sạch trước khi quét phủ MaxFlex 
201 
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Pha trộn 2 thành phần Maxflex 

Pha trộn  

 Đóng gói của MaxFlex201 có 2 loại: bộ 2 thành phần gồm: bột thành phần A 
16kg và can chất lỏng B 9kg; ngoài ra còn bộ nhỏ được đóng gói sẵn 5kg. 
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 Đối với bộ lớn thì tiến hành cho thành phần A vào thành phần B theo tỷ lệ 
16:9 

 Dùng máy khuấy trộn đều 2 thành phần từ 3-5 phút, đến khi được hỗn hợp 
đồng nhất. Đảm bảo vật liệu không vón cục 

Thi công  

Dùng chổi quét sơn hoặc con lăn rulo quét phủ MaxFlex 201 lên bề mặt đối tượng cần 
chống thấm. Nên quét phủ tối thiểu 2 lớp để tối ưu hóa khả năng chống thấm. 

 Quét lớp 1 chống thấm lên bề mặt sàn theo định mức 1.0 – 1.5 kg/m². 

 Đảm bảo quét đồng đều hoặc phun bằng máy. 

 Chờ khô khoảng 4-6 giờ thì tiến hành quét phủ lớp 2 với định mức 1.0- 1.5 
kg/m² 

 Đảm bảo 2 lớp quét theo phương vuông góc với nhau 

 Đối với bề mặt sàn yếu nên quét thêm lớp 3 để đảm bảo hiệu quả chống thấm 
cao hơn 

 Phải sử dụng hết hỗn hợp chống thấm MaxFlex 201 trong vòng 90 phút kể từ 
lúc pha trộn 
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Trước và sau khi thực hiện 
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 ăn uống hay hút thuốc khi dùng  

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều  

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

 Nếu dính MaxFlex 201 vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng 
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Maxflex 201 
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