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Mô tả chung về màng chống thấm Maxkote 3 

 Tên sản phẩm: Màng chống thấm Maxkote 3 

 Mã sản phẩm: Maxkote 3 

 Hãng sản xuất: Womax 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Dạng tồn tại: Chất lỏng sệt 

 Màu sắc: Nâu đậm 

 Quy cách đóng gói: 5kg/ lon 

 Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất (khi còn nguyên kiện) 

 Điều kiện lưu trữ: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Maxkote 3 màng chống thấm nhũ tương Bitum polymer 

Đặc tính kỹ thuật 
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CHỈ TIÊU MỨC CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP THỬ 

Dạng sản phẩm Chất lỏng sệt Quan sát 

Màu sắc Nâu đậm Quan sát 

Tỷ trọng ở 20°C (kg/l) 1,02 ±  0,02 ASTM D 2939 

Hàm lượng chất rắn, % 45 ± 5 ASTM D 2939 

Thời gian tạo màng, giờ ≤ 24 ASTM D 2939 

Nhiệt độ thi công, oC 5 ÷ 45 – 

Đặc điểm nổi bật của màng chống thấm nhũ tương Maxkote 3 

Maxkote 3 là một trong những vật liệu chống thấm hiệu quả và được nhiều khách hàng 
tin dùng bởi những ưu điểm vượt trội sau: 

 Maxkote 3 gốc bitum là loại sơn chống thấm gốc nước 

 Được sản xuất trên cơ sở bitum biến tính chất lượng cao kết hợp với polyme 
acrylic 

 Sản phẩm có màu nâu đậm, sau khi khô tạo thành một lớp màng màu đen 
nhẵn, đồng đều 

 Có độ đàn hồi cao và khả năng chống thấm tuyệt đối 

 Bám dính tốt với bề mặt bê tông, kim loại,  gỗ… 

 Có khả năng kháng sự thâm nhập của muối trong đất và  nước ngầm. 

 Kháng lại tia cực tím UV 

 Độ bám dính, độ đàn hồi vượt trội, không gây cháy nổ 

 Dễ dàng thi công bằng các dụng cụ  

 Giá thành sản phẩm không quá cao, tiết kiệm chi phí kinh tế 

 Thành phần không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng 

Màng chống thấm Maxkote 3 được dùng ở đâu ? 

Maxkote 3 được ứng dụng nhiều trong đời sống. Cụ thể như sau: 

 Dùng cho bên trong và bên ngoài tầng hầm 

 Chống thấm mái bằng, mái dốc, ban công 
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 Chống thấm cho sàn khu nhà vệ sinh 

 Chống thấm cho bếp, khu dùng nước 

 Chống thấm tường ngoài nhà dân dụng, công nghiệp 

 Xử lý các tầng trên, tầng nóc cầu, cầu chui 

 Làm lớp sơn lót cho thi công dán các loại màng chống thấm 

 Chống thấm cho các loại tường chắn, sàn nhà tắm 

 Bảo vệ các đường ống, kết cấu xây dựng bằng sắt, thép 
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Hình ảnh thi công 

Biện pháp thi công màng chống thấm nhũ tương bitum Maxkote 3 

Maxkote 3 được rất nhiều người lựa chọn để chống thấm cho công trình của mình, 
nhưng không phải ai cũng biết thi công vật liệu này đúng cách. Dưới đây là hướng dẫn 
sử dụng Maxkote 3 đúng cách để đem lại những hiệu quả tốt nhất. 

Dụng cụ thi công  
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 Chổi quét, ru lô 

 Thùng chứa 

 Máy khuấy trộn  

 Chất chống thấm Maxkote 3 

 Quần áo bảo hộ 

 Các thiết bị hỗ trợ khác 

Chuẩn bị bề mặt  

Cũng tương tự như các quy trình sơn nhà, quy trình thi công sơn chống thấm cũng yêu 
cầu phải có bước chuẩn bị bề mặt thật tốt và kỹ càng. Các bước chuẩn bị bề mặt khi thi 
công chống thấm bằng Maxkote 3 cần chú ý những điểm sau:    

 Bề mặt phải đặc chắc, được làm sạch bụi, dầu mỡ và các tạp chất khác 

 Bề mặt chống thấm phải tương đối phẳng nếu lồi lõm phải tiến hành trám vá. 

Thi công lớp lót  

 Đầu tiên, bạn cần pha loãng Maxkote 3 với 20% – 50% nước để quét làm lớp 
lót 

 Lớp lót này có tác dụng xử lý bề mặt bị rỗ và làm tăng độ bám dính 

 Có thể thi công bằng chổi quét, ru lô 

 Thi công lớp tiếp theo khi lớp lót đã khô hoàn toàn 
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Thực hiện màng chống thấm Maxkote 3 

Thi công lớp phủ chống thấm  

 Trước khi thi công Maxkote 3 phải khuấy đều thùng sơn nhằm không để lại 
cặn dưới đáy thùng 

 Quét lớp thứ hai khi lớp thứ nhất đã khô hoàn toàn 

 Cần phải đảm bảo lớp màng đầu tiên không bị thủng trong quá trình thi công 
lớp thứ hai 

 Tuy nhiên, trong trường hợp những vị trí màng bị thủng thì cần phải phủ một 
lớp màng bổ sung lên đó 

Định mức tiêu hao vật liệu:  

 Lớp lót: 0,2-0,3 kg/m² 

 Lớp phủ: 0,6 kg/m²/mỗi lớp 

Điều cần lưu ý  

 Không thi công Maxkote 3 ở điều kiện nhiệt độ quá thấp, dưới 5 độ C hoặc 
các bề mặt bị đóng băng 

 Thi công chống thấm vào những ngày có thời tiết khô ráo, không mưa 

 Dùng sản phẩm chống thấm gốc bitum trực tiếp, không cần pha với dung môi 
hữu cơ 

 Không được quét bitum chống thấm Maxkote 3 lên các bề mặt tiếp xúc với 
thực phẩm 
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Màng màu đen 

An toàn và sức khỏe 

 Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động  

 Tránh để dính Maxkote 3 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  

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

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng 
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