
                                                      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 

 

Giới thiệu về chất chống thấm Buildmix PU Seal 

 Tên sản phẩm: Chất chống thấm Buildmix PU seal 

 Mã sản phẩm: Buildmix PU Seal 

 Hãng sản xuất: Buildmix 

 Xuất xứ: Việt Nam  

 Dạng tồn tại: Dẻo quánh dạng kem 

 Màu sắc: Xám nhạt  

 Đóng gói: 5, 10 và 20 kg/thùng 

 Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên, chưa 
mở) 

 Lưu trữ: Để ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt 
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Buildmix PU seal Hóa chất chống thấm polyurethane gốc dầu 

Đặc tính kỹ thuật  

Thành phần: Nhựa polyurethane và các phụ gia, khoáng chất khác 

Tỷ trọng: 1.27 ± 0.02 kg/lít 

Định mức sử dụng: 0.5 ÷ 0.8 kg/m²/lớp (tùy theo mục đích sử dụng) 

Độ dãn dài khi đứt: ≥ 400% 

Cường độ kéo: ≥ 2.5 MPa. 

Cường độ bám: > 0.5 MPa (đối với bê tông) 

Thời gian khô mặt: ≥ 90 phút (ở 30ºC) 

Một số ưu điểm của chất chống thấm Buildmix PU Seal 

 Buildmix PU Seal là màng polyurethane 1 thành phần dạng lỏng 

 Được thi công và đóng rắn nguội, tạo thành màng chống thấm đàn hồi vĩnh 
cửu. Gốc nước 

 Hóa chất là nhựa polyurethane dẻo nguyên chất kháng nước 

 Chống thấm tuyệt đối, chịu được dao động biên độ nhiệt lớn 

 Có khả năng hàn gắn vết nứt sàn độ rộng tới 1.5mm 

 Thích hợp cho các bề mặt khô và ướt 

 Không cần lớp lót hay kết dính cho bề mặt cần chống thấm. 

 Cho phép đi lại, lưu thông nhẹ trên bề mặt sản phẩm sau khi bảo dưỡng 

 Được định lượng sẵn nhằm đảm bảo tính ổn định về chất lượng cao. 

 Không độc hại, không mùi nên thích hợp cho thi công các khu vực kín, không 
thông thoáng. 

 Sản phẩm dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng  

 Giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế 
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Chống thấm sàn mái 

Các ứng dụng của chất chống thấm Buildmix PU Seal 

Buildmix PU Seal sau khi quét sẽ tạo thành một màng liên tục, không mí nối trên bề mặt 
vữa, bê tông. Được sử dụng chống thấm cho các khu vực: 

 Hồ nước, bể chứa nước 

 Đập, kênh đào 

 Khu vực vệ sinh, khu ẩm ướt 

 Mái bằng 

 Tầng hầm, hố thang máy 

 Các khu vực bị rò rỉ nước 

 Khu giáp danh 2 nhà  

 Các vị trí có độ co dãn và dao động lớn 
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Sơn chống thấm Pu 

Quy trình thi công hóa chất chống thấm Buildmix PU Seal 

Dọn vệ sinh mặt bê tông cần chống thấm 

 Dọn các chướng ngại vật 

 Đục bỏ phần bê tông không đặc chắc. 
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 Dùng máy đục tẩy lại mặt nền hoặc dùng chổi mài làm sạch bề mặt bê tông 

 Dùng máy hút bụi công nghiệp hút sạch bụi bẩn bề mặt thi công. 
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Hình ảnh Buildmix PU Seal chi tiết 

Thi công hoàn thiện với phụ gia chống thấm 

Bước 1: Làm ẩm bề mặt bê tông 

 Với bề mặt bê tông khô và bị nắng chiếu trực tiếp dùng nước tưới lên bề mặt 
bê tông để làm bão hòa bề mặt tạo độ ẩm cho bề mặt nhưng tránh để đọng 
nước 

Bước 2: Với các sàn bê tông xốp nhiều lỗ rỗng phải lăn kết nối Latex HT 

– Thi công kết nối bằng  Latex TH 

+ Trộn Latex TH với nước và xi măng theo tỉ lệ 1:1:4 và hòa đều. 

+ Quét hỗn hợp kết nối hồ dầu lên lê bề mặt sàn vừa thi công tạo lớp kết nối giữa bề 
mặt sàn bê tông và chống thấm. Sau đó đợi khô hoàn toàn (1h – 2h) với mật độ tiêu thụ 
0.25 lít/m² 

Bước 3: Thi công hoàn thiện chống thấm bằng Buildmix PU Seal 

Có thể được thi công bằng chổi, con lăn hoặc máy phun. Độ dày tối thiểu của lớp màng 
khi ướt là 1mm 

Lớp thứ nhất dùng chổi, con lăn hoặc máy phun quét đều lên bề mặt cần chống thấm 
với mật độ tiêu thụ 1.2 – 1.5 kg/m2/lớp. 

Lớp thứ hai tiến hành quét tương tự như lớp thứ nhất. thời gian tiến hành quét lớp thứ 
2 là sau 1 – 2 giờ (đảm bảo bề mặt đã khô). 

Vệ sinh  

 Rửa sạch tay và dụng cụ bằng dung môi khi sản phẩm còn ướt . sau đó rửa 
lại bằng nước sạch. (nêu dùng bao tay bảo hộ để thi công) 

Lưu ý  

 Chống thấm Buildmix PU Seal không kháng tia tử ngoại trong thời gian dài 
nên các bề mặt lộ thiên (mặt mái, seno, ban công) phải được bảo vệ bằng lớp 
hoàn thiện bề mặt như sơn bảo vệ hoặc trát/cán vữa bảo vệ 

 Không sử dụng sản phẩm làm bề mặt chịu sự đi lại trực tiếp 

 Có thể pha loãng với dung môi ở lớp quét đầu tiên 

 Khi đã mở thùng, nên sử dụng hết sản phẩm. 
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Thực hiện thi công 

An toàn lao động  

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

 Hạn chế để hóa chất dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  
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 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  

 Để Buildmix PU Seal tránh xa tầm tay của trẻ em 

Hiệu quả chống thấm 
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