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Thông tin chung về chất kết nối Max Latex 

 Tên sản phẩm: Chất kết nối bê tông Max Latex 

 Mã sản phẩm: Max Latex 

 Hãng sản xuất: Womax 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Dạng tồn tại: Dạng lỏng 

 Màu sắc: Màu sữa trắng đục 

 Đóng gói: Can 2 lít và 5 lít 

 Thời hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Bảo quản: Trong điều kiện bảo quản nơi thoáng mát và còn nguyên đai 
nguyên kiện 

 
Max Latex chất kết nối bê tông cũ mới và chống thấm 
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Thông số kỹ thuật 

 Gốc : Gốc cao su Stryrene Butadiene 

 Hàm lượng rắn : Xấp xỉ 35% 

 Độ PH : 9,5 

 Mật độ : 1,05 ±0,1 kg/lít 

Một số ưu điểm của chất kết nối bê tông Max Latex 

Max Latex là dòng sản phẩm Latex đặc biệt với nhiều tính năng vượt trội dùng để: 

 Bổ sung Max Latex vào vữa giúp giảm sự co ngót và tăng tính kháng nước 

 Tăng tính đàn hồi, do đó giúp ngăn ngừa sự hình thành các vết nứt, tự phá vỡ 
của vữa; đặc biệt ở những môi trường chịu tác động của rung lắc. 

 Tăng tính kết dính, thích hợp để ốp lát đá cẩm thạch, đá hoa cương và gạch 
có độ đồng chất cao 

 Cải thiện đáng kể khả năng kháng hóa, kháng nước 

 Tăng tính đàn hồi và chống thấm tuyệt hảo. 

 Tăng tính kháng mòn hóa chất, giảm co ngót  

 Đặc biệt cần thiết với kết cấu bê tông cốt thép 

 Tăng tính chống mài mòn và ngăn cản sự kiềm hóa của vữa 

 Max Latex không độc hại, an toàn với con người xung quanh 

 Sản phẩm dễ dàng sử dụng, thi công nhanh chóng 
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Can 5 lít 

Ứng dụng của chất kết nối bê tông Max Latex 

Các ứng dụng lớn nhất của chất kết nối bê tông cũ mới Max Latex bao gồm: 

 Lớp vữa kết nối 

 Lớp vữa dặm vá mỏng 

 Lớp vữa trát chống thấm 

 Lớp vữa cán sàn 

 Vữa sửa chữa bê tông 

 Lớp lót chống mài mòn 
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 Vữa xây 

 Làm phụ gia để tăng chất lượng của vữa xi măng 

 Làm phụ gia của vữa sửa chữa bê tông 

 Làm phụ gia của vữa dán gạch 
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Phụ gia kết nối 

Hướng dẫn cách thi công chất chống thấm kết nối bê tông Max Latex 

Để sử dụng Max Latex được hiệu quả cao bạn cần thực hiện qua các bước dưới đây: 

Dụng cụ thi công  

 Thùng trộn  

 Bàn chải sắt 

 Bay thép vuông 

 Cọ quét 

 Dụng cụ làm ẩm 

 Phụ gia kết nối Max Latex 

Chuẩn bị bề mặt  

 Bề mặt bê tông chuẩn bị thi công phải bảo đảm được làm sạch, ở điều kiện 
tốt, chắc 

 Không được dính bụi xi măng, dầu mỡ cũng như các tạp chất khác 

 Trước khi thi công Max Latex cần đảm bảo nhiệt độ bề mặt thi công trong 
khoảng từ 5ºC đến 40ºC 

 Nếu nhiệt độ bề mặt quá cao, cần tưới ẩm bề mặt nhưng không để đọng 
nước 

Pha trộn  

Ứng dụng làm lớp hồ dầu kết nối bê tông cũ và mới: 

Tỉ lệ trộn: 

1 lít Max Latex + 1,5 lít nước + 5 kg xi măng (hỗ hợp phủ được khoảng 5m²) 

Phủ lớp hồ đầu kết nối này trên bề mặt thi công đã được làm ẩm 

Khi lớn hồ dầu Latex tra này còn nướt, trát lớp xi măng hoặc đổ bê tông mới ngay lập 
tức 

Ứng dụng làm lớp vữa trát/cán nền (lớp dày) có tính chống thấm: 

Tỉ lệ trộn:  

Max Latex – Nước = 1 : 3 (theo khối lượng) 
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Xi măng – Cát = 1: 2,5 : 3 (theo trọng lượng) 

Mật độ tiêu thụ: 0,8 lít (thay) phủ được khoảng 1m² khi thi công lớp vữa dày 20mm. 

 
Pha trộn Max Latex 

Lưu ý 

 Không bao giờ dùng hỗn hợp Max Latex với nước làm chất kết nối mà không 
thêm xi măng. 

 Nếu thời tiết ấm hoặc gió cần phải tiến hành các biện pháp bảo dưỡng thông 
thường để tránh vữa bị khô quá sớm. 

 Luôn luôn bão hòa bề mặt hút nước nhưng không để đọng nước 

 Nếu thi công nhiều lớp thì phải thi công lớp trước nó còn ướt 

 Trong trường hợp sử dụng cho kết cấu luôn luôn ướt (bể nước, hồ bơi…) 
phải để lớp vữa Latex khô 1 tuần trước khi đưa kết cấu vào sử dụng; hoặc 
cho kết cấu ngập trong nước vĩnh viễn 

An toàn và sức khỏe  

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

 Tránh để phụ gia Max Latex dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  

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

 Không may dính vào mắt thì phải rửa ngau với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 
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 Để tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng 

 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com

