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Thông tin chung về phụ gia chống thấm Latex 12 

 Tên sản phẩm: Phụ gia chống thấm Latex 12 

 Mã sản phẩm: Latex 12 

 Đóng gói: Can 5 và 20 lít hoặc trong phuy 200 lít  

 Khối lượng riêng: (1,02 ± 0,2) kg/lít. 

 pH : 7,0 ± 0,5 

 Hàm lượng chất không bay hơi : (21,0 ± 0,5) % 

 Thời hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất (bao bì nguyên chưa mở) 

 Cách lưu trữ: Để ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khu vực ẩm ướt 
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Latex 12 – Phụ gia chống thấm và tác nhân tăng dính 

Đặc điểm chung của phụ gia chống thấm Latex 12 

Với các thành phần nguyên liệu có tính linh hoạt cao và khả năng kết dính hiệu quả, 
phụ gia chống thấm Latex 12 mang lại rất nhiều ưu điểm vượt trội: 

 Phụ gia chống thấm Latex 12 là một loại nhũ tương polyme cải tiến dạng lỏng 
gốc nước 

 Được trộn cùng với xi măng hoặc vữa xi măng-cát 

 Nhằm tăng tính dính và khả năng chống thấm cho bề mặt vữa, bê tông xi 
măng cả mới và cũ 
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 Kết dính tuyệt hảo và lấp kín được các vết nứt giữa, làm tăng khả năng chống 
thấm 

 Tăng tính đàn hồi và chống lại việc hình thành các vết nứt 

 Có thể dùng cho cả kết cấu vữa, bê tông xi măng cũ và mới 

 Khô nhanh tạo ra lớp phủ bền và linh hoạt 

 Thích hợp cho các lớp vữa xi măng tiếp xúc với nước uống 

 Không chứa dung môi độc hại, an toàn với con người khi dùng 

 Giá thành hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế 

Các ứng dụng của phụ gia chống thấm Latex 12 

Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm cho nên Latex 12 được dùng để: 

 Lớp kết nối tăng dính cho các kết cấu 

 Lớp vữa và bê tông cũ và mới 

 Lớp vữa trát chống thấm cho tường bê tông 

 Tường xi măng – cát và tường gạch 

 Lớp vữa cán sàn. Vữa dán gạch 

 Lớp lót chống mài mòn 

 Lớp vữa kết nối 

 Lớp vữa dặm vá mỏng 

 Lớp vữa cán sàn 

 Vữa sửa chữa bê tông 

 Dùng cho vữa trám và dặm vá ở những nơi cần lớp hoàn thiện mỏng 

 Chất kết dính cho lớp vữa trát, cho các lớp phủ sàn kháng mài mòn trong nhà 
máy xử lý nước thải, hệ thống cống 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      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 

 

Pha trộn 

Quy trình thi công phụ gia chống thấm kết nối Latex 12 

Sử dụng và thi công 

Chất kết nối cho lớp vữa trát/lớp kết nối bê tông cũ và mới 

 Tỉ lệ sử dụng: 1 lít Latex 12 + 1 lít nước + (3.5 – 4) kg xi măng = hồ dầu kết 
nối. 

 Phần hồ dầu kết nối này có thể phủ khoảng 4m2 với độ dày khoảng 1 mm. 

Lớp trát sàn 

 Tỉ lệ xi măng : cát = 1 : (2,5 – 3,0) (theo khối lượng) 

 Điều chỉnh độ sệt để được lớp trát với hỗn hợp nước và Latex 12 bằng cách 
sử dụng tỉ lệ giữa Latex 12  : nước = 1 : 2,5 
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Thi công 

 Bề mặt trước khi thi công phải được làm sạch, không dính dầu mỡ, bụi và các 
chất ô nhiễm khác 

 Thi công lớp vữa chống thấm ngay khi lớp hồ dầu kết nối còn ướt 

 Không được dùng hỗn hợp Latex 12 với nước làm chất kết nối mà không 
thêm xi măng 

 Nếu thi công nhiều lớp thì phải thi công khi lớp trước đó còn ướt 

 Làm sạch tất cả các dụng cụ, thiết bị bằng nước sạch ngay sau khi thi công 

Phụ gia Latex 

Thông tin an toàn  

 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 đúng nơi quy định  

 Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối  

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  
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 Để Latex 12 tránh xa tầm tay của trẻ em  
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