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Mô tả về phụ gia Latex Quickseal 608 

 Tên sản phẩm: Phụ gia Latex Quickseal 608 

 Mã sản phẩm: Quickseal 608 

 Hãng sản xuất: Quickseal 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Trạng thái: Chất lỏng 

 Màu sắc: Trắng sữa 

 Tỷ trọng: 1.01 g/cm³ 

 pH: 8 ∼ 9 

 Quy cách đóng gói: Thùng 5, 20 và 200 kg 

 Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên, chưa mở) 

 Cách bảo quản: Ở trong điều kiện mát mẻ, khô ráo và tránh ánh nắng mặt trời 
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Quickseal 608 Phụ gia latex acrylic cho vữa chất lượng 

Đặc điểm của phụ gia Latex Quickseal 608 

 Quickseal 608 là phụ gia latex acrylic với công thức chuyên dụng để trộn vào xi 
măng và cát 

 Cải tiến cường độ liên kết và bám dính của vữa 

 Sau khi đóng rắn, lớp vữa chống được nước, hoá chất nhẹ và ảnh hưởng thời tiết 

 Kết dính tuyệt hảo, giảm co ngót 

 Tăng tính đàn hồi và chống thấm tuyệt hảo 

 Sau khi đóng rắn, lớp vữa chống được nước, hoá chất nhẹ và ảnh hưởng thời tiết. 

 Có độ cải thiện tính đàn hồi và chống lại việc hình thành các vết nứt 
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 Không bị chuyển lại thành dạng nhũ tương ngay cả trong những điều kiện có tính 
kiềm cao 

 Chất tạo nhám cho bê tông 

 Sản phẩm dễ dàng sử dụng, thi công nhanh chóng 

 Không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng 

Phụ gia Latex Quickseal 608 được dùng ở đâu ? 
Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội cho nên phụ gia Latex Quickseal 608 thường 
được sử dụng để: 

 Cải thiện cường độ của lớp trát mỏng 

 Dán gạch và đá tự nhiên với hệ thống phù hợp 

 Cải tiến cường độ liên kết và bám dính của vữa 

 Kết hợp với vữa xi măng cát thành lớp phủ hoàn thiện 

 Cải tiến cường độ và tính bền vững của vữa sửa chữa 

 Cải tiến khả năng chống nước và cải tiến chất lượng của vữa để thi công trong và 
ngoài nhà 

 Lớp kết dính cho vữa cán nền, trát tường trên bê tông, tấm panel và màng chống 
thấm 

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 

 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/09/hinh-anh-minh-hoa-3.jpg


                                                      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 

 

Hình ảnh minh họa 

Hướng dẫn thi công phụ gia Latex acrylic 
Quickseal 608 
Dưới đây là các bước thi công phụ gia Latex đúng chuẩn kỹ thuật  

Vệ sinh bề mặt  

 Trước khi thi công Quickseal 608 bề mặt phải sạch và chắc, không có bụi và tạp 
chất  

 Tất cả tạp chất, dầu, mỡ, sơn, sáp, hoặc bất kể chất nào ảnh hưởng đến độ bám 
dinh phải loại bỏ 

 Hợp chất tháo khuôn và đóng rắn nếu không phù hợp với bề mặt hoàn thiện sau này 
thì phải loại bỏ khỏi bề mặt bằng việc sử dụng chổi thép, đục hoặc dụng cụ phù hợp. 

 Làm ẩm bề mặt nhưng không đọng nước trước khi cán nền hoặc tô tường. 

 Cho những bề mặt bọng rỗng nặng và xốp (như là gạch nhẹ hoặc tấm đúc sẵn…); 
xử lý bề mặt với Quicseal 113 C trước khi tô trát. 

Pha trộn 

 Trộn Quickseal 608 và đổ vào thùng sạch 

 Thêm lượng xi măng cát phù hợp và trộn đến khi hỗn hợp đồng nhất và không bị vón 
cục 

 Để yên hỗn hợp trong 5 phút và khuấy lại trước khi sử dụng 

Thi công 

Sử dụng làm vữa kết dính 

Được sử dụng khi cán nền hoặc trát vữa lên các bề mặt có độ bám dính kém như: Bê 
tông đúc sẵn, màng chống thấm, sàn, tường 

Tỷ lệ trộn khi làm vữa kết dính như sau 

 Quicseal 608: 1 phần theo khối lượng 

 Xi măng: 1.5 phần theo khối lượng 

Lớp cán nền, lớp trát cần được thi công ngay khi lớp vữa kết dính còn đang ướt. 

Sử dụng làm lớp tạo nhám 

Để tô trát lên các bề mặt bóng láng, lớp tạo nhám cần được thi công trước đó từ 8-24h 

Tỷ lệ trộn khi sử dụng làm chất tạo nhám như sau 
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 Quicseal 608 : 1 phần theo khối lượng 

 Xi măng : 1.5 phần theo khối lượng 

 Cát: 1.5 phần theo khối lượng 

Sử dụng làm vữa cán, vữa trát 

Với vữa cán và trát mỏng hơn 10mm 

 Quicseal 608 : 1 phần theo khối lượng 

 Quicseal 602 : 4-6 phần theo khối lượng 

Với vữa cán, trát dày hơn 10mm 

 Quicseal 608: 1 phần theo khối lượng 

 Nước: 1 phần theo khối lượng 

 Xi măng: 4 phần theo khối lượng 

 Cát: 12 phần theo khối lượng 

Mỗi lớp trát không nên dày quá 15mm, và lớp kế tiếp thi công khi lớp trát trước đó đã 
khô hoàn toàn 

Sử dụng làm vữa tô 

Được sử dụng tăng cường cho vữa sửa chữa, dặm vá với tỷ lệ trộn tham khao như 
sau: 

 Quicseal 608: 1 phần theo khối lượng 

 Xi măng: 2 phần theo khối lượng 

 Cát: 4 phần theo khối lượng 

Nên thi công một lớp kết dính trước khi thi công lớp vữa sửa chữa 
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Cửa hàng cung cấp phụ gia Latex 

An toàn sức khỏe 

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

 Không nên hít mùi sản phẩm quá lâu sẽ có độc cho sức khoẻ  

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  

 Dùng xong phải xử lý rác 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  

 Để Quickseal 608 tránh xa tầm tay của trẻ em  
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