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Mô tả về sơn lót chống thấm bitum Insucoat Primer 

 Tên sản phẩm: Insucoat Primer 

 Xuất xứ: Insutech (Ai cập) 

 Ứng dụng: Mái, Hầm, WC 

 Dạng tồn tại: Dạng lỏng, đặc 

 Màu sắc: Màu đen (khi đã khô) 

 Quy cách đóng gói: 18kg/thùng 

 Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất (trong thùng nguyên, chưa mở) 

 Lưu trữ: Ở nơi khô mát, có bóng râm (nhiệt độ từ 5ºC đến 35ºC) 

 
Insucoat Primer Insutech Sơn lót chống thấm bitum nhập khẩu Ai Cập 

Thông số kỹ thuật  

Khối lượng thế tích: 1kg/lít  
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Hàm lượng rắn: 53-58 % 

Mật độ tiêu thụ Insucoat Primer:  

 Lớp lót: 0.2 – 0.3 kg/m2 

 Lớp phủ: 0.5 kg/m2 mỗi lớp 

Khô: Khoảng 60 phút cho đến khi khô mặt, 4 giờ cho đến khi khô (độ dày khi ướt 0.6 
mm, 300C, độ ẩm môi trường 80%) 

Đặc tính chịu kéo: 

 Cường độ chịu kéo : 1N/mm2 

 Độ giãn dài cực đại: 200% (ASTM D412) 

 Độ cứng shore A: 20 – 25 (ASTM D2240) 

 Tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp: đạt tiêu chuẩn ở nhiệt độ 40C (ASTM D430) 

Kháng lửa: 

 Ướt: không dễ cháy 

 Khô: ngọn lửa sẽ không bị lan tỏa 

Kháng hóa chất: Kháng nước đồng thời với hầu hết các dung dịch muối, axit và kiềm 
nhẹ    
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Trọng lượng 

Lợi ích khi sử dụng sơn lót chống thấm Insucoat Primer  

Là một trong những biện pháp ngăn nước tối ưu cho các công trình, sơn chống thấm 
Insucoat Primer mang đến nhiều ưu điểm đã được công nhận rộng rãi. Đó là gì? 

 Insucoat Primer là sơn lỏng chống thấm gốc bitum polyme cải tiến gốc nước 

 Gồm một thành phần và thi công nguội 

 Khô nhanh, tạo thành một lớp phủ bền và linh hoạt  

 Đặc tính kết nối tuyệt hảo và lấp kín các vết nứt 

 Được thiết kế để sử dụng trên các kết cấu cũ và mới 

 Không chứa dung môi 

 Không mùi và không bị dính tay 

 Rất dễ dàng thi công bằng chổi, bình phun  

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

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

Ứng dụng thực tế của sơn lót chống thấm Insucoat Primer  

Insucoat Primer là lớp lót chống thấm bên dưới lòng đất cho: 

 Các bề mặt bê tông và vữa trát 

 Sàn mái phẳng 

 Ban công 

 Tầng hầm 

 Chống thấm cho tường, …. 

 Được thiết kế để sử dụng trên các kết cấu cũ và mới 
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Màng chống thấm lỏng 

Quy trình thi công sơn lót chống thấm Insucoat Primer Insutech chi tiết  

Vệ sinh bề mặt  

 Bề mặt nền phải sạch, đặc chắc và không bị đọng nước, không bị nhiễm các 
chất làm bẩn bề mặt như dầu nhờn, hợp chất bảo dưỡng và bụi bề mặt 

Lớp lót  

 Thêm 20% – 50% nước vào Insucoat và trộn đều. 

 Dùng cọ hay bình phun phủ một lớp lót lên bề mặt. Để cho lớp lót Insucoat 
Primer này khô hoàn toàn trước khi thi công các lớp tiếp theo. 

 Trong trường hợp nền xốp và có độ thẩm thấu cao phải làm ướt bề mặt 
trước, tránh để đọng nước 

Thi công 

 Insucoat Primer lên bề mặt sạch và đã được quét lót bằng cọ hoặc bình phun. 

 Khi phun lên mặt tường ngoài bên dưới lòng đất phải đảm bảo bề mặt được 
phủ một lớp dày đều và không còn các lỗ kim. 

 Để chống thấm nên thi công từ 2 – 3 lớp. Chờ các lớp trước khô mặt trước 
khi thi công các lớp kế tiếp 
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Thực hiện thi công Insucoat Primer 

Vệ sinh  

 Rửa sạch tay và dụng cụ bằng nước lạnh khi sản phẩm Insucoat Primer còn 
ướt và dùng dầu lửa hoặc dung môi khi sản phẩm đã khô 

Một số điều cần chú ý 

 Vì Insucoat Primer không kháng tia tử ngoại trong thời gian dài nên các bề 
mặt lộ thiên (như mái phẳng) phải được bảo vệ (như sơn phản chiếu hoặc trát 
vữa bảo vệ) 

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

 Không được pha loãng Insucoat Primer với dung môi 

 Khi đã mở thùng nên sử dụng hết sản phẩm  
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Tổng kho phân phối chính hãng 

An toàn và sức khỏe  

 Khi thi công nên mặc đồ bảo hộ như găng tay, kính bảo hộ, … 

 Tránh tiếp xúc với da và mắt 

 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  

 Trong trường hợp có sự tiếp xúc nên dùng nước sạch rửa ngay lập tức 

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để Insucoat Primer tránh xa tầm tay của trẻ em  
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