
                                                      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 

 

Thông tin về vữa đông cứng nhanh Max Water Plug  

 Tên sản phẩm: Vữa đông cứng nhanh Max Water Plug  

 Mã sản phẩm: Max Water Plug  

 Hãng sản xuất: Womax 

 Xuất xứ: Việt Nam  

 Trạng thái: Dạng bột 

 Màu sắc: Màu xám  

 Đóng gói: Túi 1kg 

 Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất ( chưa mở, vẫn còn nguyên ) 

 Cách bảo quản: Phải giữ kín và để nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ bình 
thường. 

 
Max Water Plug vữa đông cứng nhanh ngăn nước thức thì 
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Thông số kỹ thuật  

Lượng nước thêm vào: 35% 

Thời gian bắt đầu ninh kết (giây): 30-50 giây 

Thời gian kết thúc ninh kết (phút): 3-5 phút 

Cường độ nén ( Mpa ) 

 15 phút > 15Mpa 

 1 giờ > 20 Mpa 

 1 ngày > 35 Mpa 

 3 ngày > 45 Mpa 

 28 ngày > 65 Mpa 

Mức độ độc hại: Không độc 

Một số đặc tính của vữa đông cứng nhanh Max Water Plug  

Những ưu điểm nổi bật của sản phẩm: 

 Max Water Plug là một hợp chất thủy phân 1 thành phần không chứa clorua 

 Được chế tạo sẵn để sử dụng ngay, không cần thiết bị đặc biệt 

 Khi trộn với nước sẽ trở thành một lớp cản nước tạm thời; đông cứng nhanh 
rất hiệu quả. 

 Đóng rắn ngay trong vòng 30 – 60 giây sau khi trộn xong 

 Ninh kết rất nhanh đồng thời phát triển cường độ rất nhanh 

 Khả năng giãn nở và kết dính cao  

 Dùng để ngăn chặn nước tốt và chịu được áp lực nước cao 

 Hay để bít và năng dòng chảy có áp lực  

 Hỗ trợ công tác chống thấm 

 Sản phẩm không ăn mòn, không chứa clorua 

 Giá thành không quá cao, tiết kiệm chi phí xây dựng  

 Dễ dàng sử dụng, dễ trộn, chỉ cần thêm với nước 

 Thành phần không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng 
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Đặc điểm khi dùng xi măng đông cứng nhanh 

Các ứng dụng của vữa đông cứng nhanh Max Water Plug  

Max Water Plug dùng để chặn nơi có rò rỉ nước áp lực qua vách đá và bê tông cũng 
như qua các khe giữa bê tông và thép ( chung quanh bu-lông, ống dẫn, các tấm cọc…) 
ở các đường: 

 Xe điện ngầm 

 Cống 

 Đường hầm 

 Đập 

 Tầng hầm 
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 Bể nước 

 
Đóng gói 1kg 

Hướng dẫn thi công vữa đông cứng nhanh Max Water Plug 

Để sử dụng vữa đông cứng được hiệu quả bạn cần thực hiện qua các bước sau: 

Chuẩn bị bề mặt  

 Đục bề mặt các vết nứt hoặc các lỗ theo hình chữ “V” 
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 Làm sạch bụi bẩn và các mảnh vỡ, vệ sinh lại bề mặt bằng nước sạch trước 
khi thi công Max Water Plug 

Pha trộn và thi công  

 Tỷ lệ trộn : 1kg Max Water Plug + 0,35 kg nước, trộn đều nhanh ( không quá 
30 giây ) tạo thành vữa hồ 

 Nặn dẻo hồ vữa trong lòng bàn tay đến khi cảm thấy hơi nóng, bắt đầu cứng 
thì nhanh chóng trám bít vào chỗ rò rỉ, ấn tay giữ một lúc thường là 5 phút là 
được . 

 Đối với hố nước thấm, có thể trực tiệp dùng Max Water Plug bột khô đổ vào 
trong hố; sau đó dùng chân dẫm lên, đến khi đông cứng mới bỏ chân ra. 

 Đối với những khe nứt nghiêm trọng, áp dụng phương pháp thoát nước, 
trước tiên ngăn khe hở phía trên; sau đó ngăn khe hở ở dưới, cuối cùng chặn 
lỗ thoát nước 

 
Thực hiện thi công 

Bảo dưỡng 

 Sau khi thi công nên cạo sạch những phần bột dư thừa; đồng thời đảm bảo 
cho phần xử lý không rạn nứt 
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 Nếu thấy vữa MaxWater Plug xử lý dấu hiệu khô, rạn nứt thì phun nước nhẹ 
vào để tránh nứt. 

Hình ảnh thi công Max Water Plug 

Lưu ý khi thi công 

 Chỉ nên trộn Max Water Plug với số lượng nhỏ cho mỗi lần trộn 

 Nếu trộn với số lượng lớn, sản phẩm có thể đông cứng trước khi sử dụng hết. 

 Không được trộn vữa đông cứng nhanh với các phụ gia, cát hoặc xi măng 
khác. 

Sức khỏe và an toàn 

 Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động 
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 Tránh để dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

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

 Trường hợp dính Max Water Plug 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 

Vữa đông cứng nhanh 
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