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Giới thiệu về chất chống thấm Hyperdesmo Classic 

 Tên sản phẩm: Chất chống thấm Hyperdesmo Classic 

 Mã sản phẩm: Hyperdesmo Classic 

 Hãng sản xuất: Alchimica 

 Xuất xứ: Hy Lạp 

 Thành phần: Polyurethane 

 Dạng tồn tại: Chất lỏng 

 Màu sắc: Màu xám, trắng 

 Đóng gói: 1/6/15/25 kg 

 Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát nhiệt độ từ 5-25 độ C 

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 

 

Hyperdesmo Classic – Chống thấm Polyurethane 1 thành phần gốc dung môi 

Thông số kỹ thuật 

 Tỷ trọng, 20 độ C, ASTM D1475: 1.35-1.45 gr/cm³ 

 Thời gian khô mặt, 25 độ C, độ ẩm 50%: 4h 

 Thời giản phủ lại: 6-24h 

 Nhiệt độ làm việc: -40 đến +80 độ C 

 Khả năng chịu sốc nhiệt: +200 độ C 

 Độ cứng Shore A, ASTM D2240: 60 

 Cường độ kéo đứt ở 23 độ C, ASTM D412: > 8N/mm² 
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 Độ giãn dài ở 23 độ C, ASTM D412: >500% 

 Khả năng thoát hơi, ASTM E96: 0.8 gr/m2.hr 

 QUV thử nghiệm phong hóa tăng tốc ( 4h UV ở 60 độ C – đèn UVB ), ASTM 
G53: đạt 2000h 

 Khả năng bền nhiệt, 100 ngày ở 80 độ C, EOTA TR011: đạt 

 Tuổi thọ làm việc tối thiểu dự kiến: 25 năm 
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Hình ảnh rõ nét 

Lợi ích khi sử dụng chất chống thấm Hyperdesmo Classic 

 Hyperdesmo Classic là chống thấm gốc Polyurethane cao cấp 

 Độ nhớt thấp, đóng rắn khi tiếp xúc với hơi ẩm trong môi trường 

 Để tạo ra một lớp màng đàn hồi cao với độ bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật 
liệu 

 Kháng UV tốt, có màu trắng có khả năng phản xạ nhiệt tốt, giúp tán xạ và 
giảm nhiệt độ cho các tòa nhà 

 Có khả năng sử dụng lộ thiên ngoài trời 

 Có tính cơ lý tốt, kháng hóa chất tốt 

 Độ bền nhiệt rất tốt, không bị mềm hóa 

 Nhiệt độ làm viêc cao lên tới 80 độ C, chịu sốc nhiệt lên tới 200 độ C 

 Duy trì độ đàn hồi ngay cả ở nhiệt độ rất thấp đến âm -40 độ C 

 Không độc sau khi đóng rắn hoàn toàn, cho không khí trao đổi qua lớp màng 
nên không có sự tích tụ hơi ẩm bên dưới lớp phủ. 

 Sản phẩm được coi như một giải pháp chống thấm và bảo vệ công trình đơn 
giản và kinh tế 

 Giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế 

 Một thành phần thi công đơn giản bằng các dụng cụ như chổi, rulo, hoặc máy 
phun ( với diện tích lớn ) 
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Thí nghiệm Hyperdesmo Classic 

Phạm vi sử dụng của chất chống thấm Hyperdesmo Classic 

Hyperdesmo Classic chống thấm và bảo vệ cho nhiều hạng mục công trình xây dựng 
như: 

 Bê tông, fibro xi măng, gạch men, gạch xi măng lát mái, gỗ, kim loại bị ăn 
mòn, thép mạ… 

 Tấm thạch cao và xi măng, sàn lát gạch, phòng tắm, mái… 

 Kết cấu nhẹ bằng kim loại, mái tole, mái fibro xi măng, màng bi tum… 

 Lớp màng chống thấm chính trong các hệ thống chống thấm bãi đỗ xe… 

 Thạch cao, tấm lợp kim loai, các kết cấu mái dạng cứng 

 Chống thấm cho bồn cây, ban công và các khu vực ẩm ướt khác 

 Chống thấm cho bể nước và bể chứa và các kết cấu giữ nước… 

 Chống thấm cho các khu vực có yêu cầu lộ thiên hoàn toàn 
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Chống thấm Polyurethane 

Quy trình thi công chất chống thấm Hyperdesmo Classic 

Việc thi công chống thấm cùng sơn chống thấm Pu Hyperdesmo Classic cần thực hiện 
theo quy trình. Điều này giúp phát huy tối đa công dụng chống thấm và kéo dài tuổi thọ 
tối đa của công trình. 

Chuẩn bị bề mặt 

 Bề mặt cần được vệ sinh thật sạch bằng các biện pháp cơ học như mài, xịt 
áp lực 

 Các chất lỏng leo dễ bong tróc cần được loại bỏ hoàn toàn. 

 Các khuyết tật bề mặt cần được trám vá, vết nứt cần được xử lý bằng biện 
pháp thích hợp. 

Lớp lót Microsealer 50 
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Thi công lớp lót Microsealer-50 

 Lớp lót thi công đúng tiểu chuẩn nhà sản xuất từ 0.1-0.3 kg/m² 

 Chờ khô từ 4-6 trước khi thi công lớp phủ. 

Thi công lớp phủ 

 Trộn Hyperdesmo Classic bằng máy khuấy tốc độ chậm đến khi hỗn hợp 
đồng nhất hoàn toàn 

 Có thể pha loãng sản phẩm với xylen với tỷ lệ dưới 10%. 

 Thi công lớp phủ thứ nhất với định mức 0.75-0.9 kg/m² và chờ khô từ 6-24h 

 Tiếp tục thi công lớp phủ thứ 2 với định mức tương tự 
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Thực hiện thi công 

An toàn thi công  

 Nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động  

 Tránh để dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  
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 Không nên hít mùi  bụi bẩn quá nhiều  

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

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước  

 Để Hyperdesmo Classic tránh xa tầm tay của trẻ em  
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Hyperdesmo Classic 
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