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Giới thiệu về sơn lót gốc Polyurethane Microsealer 50 

 Tên sản phẩm: Sơn lót gốc Polyurethane Microsealer 50 

 Mã sản phẩm: Microsealer 50 

 Hãng sản xuất: Alchimical 

 Xuất xứ: Hy Lạp  

 Gốc: Polyurethane 

 Trạng thái: Dạng lỏng  

 Đóng gói: Thùng 1 lít, 5 lít, 20 lít 

 Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng kể ngày sản xuất khi để nguyên trong 
bao bì 

 Cách bảo quản: Để ở nơi khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp. Nhiệt độ trong 
khoảng 5-25 độ C. 
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Microsealer 50 – sơn lót gốc Polyurethane một thành phần 

Thông số kỹ thuật 

Ở dạng lỏng (trước khi ứng dụng) 

ĐẶC TÍNH ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Độ nhớt cP ASTM D2196-86 ở 25ºC 40 - 50 

Trọng lượng riêng gr/cm³ 
ASTM D1475? DIN 53217 ? ISO 2811 ở 

20ºC 
0.9 - 1 
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Ở dạng đã đóng rắn (sau khi ứng dụng) 

ĐẶC TÍNH ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Độ bền kéo đứt ở 23ºC 
kg/cm² 

(N/mm²) 
ASTM D412 / EN - ISO - 527 - 3 300 (30) 

Độ giãn dài ở 23ºC % ASTM D412 / EN - ISO - 527 - 3 > 300 

Khô sờ được: Trên xi măng 

khô 
giờ − 4 - 6 

Phủ lớp màng chính giờ - 12 - 24 

Độ bám dính vào xi măng Mpa ASTM D1640 > 4 

Sản phẩm được sử dụng hiệu quả trên cả bề mặt bê tông khô và ẩm. Không giống như 
các loại sơn lót thông thường, sơn lót chống thấm PU Microsealer 50 còn là giải pháp 
trám kín bề mặt. Chi phí của nó cũng khá thấp, giúp tăng cường độ bền của lớp nền. 

Lợi ích khi dùng sơn lót gốc Polyurethane Microsealer 50 

 Microsealer 50 là vật liệu lót gốc Polyurethane một thành phần 

 Có độ nhớt thấp phù hợp cho nhiều loại nền khác nhau 

 Bám dính tốt trên tất cả các bề mặt kể cả mặt nền xốp hoặc không xốp… 

 Có khả năng thẩm thấu và phủ bề mặt rất tốt 

 Thời gian thấm ướt, thẩm thấu và độ phủ vượt trội 

 Dễ thi công ngay cả trên bề mặt ẩm 

 Là một giải pháp trám kín và bảo vệ bê tông với chi phí thấp 

 Giúp tiết kiệm tối đa thời gian và kinh phí xử lý công trình 

 Thành phần không độc hại, an toàn với con người khi dùng 
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Đặc điểm khi sử dụng sơn lót 

Phạm vi ứng dụng của sơn lót chống thấm Microsealer 50 

Với nhiều đặc tính nổi trội, thích hợp với nhiều loại bề mặt từ kim loại, bê tông đến vật 
liệu gỗ. Vì vậy, sơn lót chống thấm PU Microsealer 50 được ứng dụng khá phổ biến tại 
nhiều hạng mục. 

 Gạch men 

 Lớp nên không xốp như thủy tinh, đá marble, kim loại… 

 Cũng có thể sử dụng như sản phẩm trám kín bê tông 

 Các kết cấu bê tông (bề mặt  ẩm, ướt) 
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Sơn lót pu chống thấm 

Hướng dẫn cách thi công sơn lót chống thấm Pu Microsealer 50 

Thi công sơn lót Microsealer 50 cũng khá đơn giản và nhanh chóng. Giúp tiết kiệm tối 
đa thời gian thực hiện 

Chuẩn bị bề mặt 

 Làm sạch bề mặt bằng máy rửa nước áp lực cao (nếu có) 

 Loại bỏ sạch dầu, mỡ, chất bám dính, lớp váng xi măng, bụi bẩn, đục tẩy xử 
lý bề mặt nền bằng phẳng trước khi thi công 

 Nếu bề mặt bê tông không đồng đều có thể trộn Microsealer 50 với cát để 
trám vá lại 
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Chống thấm cho sàn mái 

Thi công 

 Thi công Microsealer 50 bằng chổi hoặc con lăn 

 Sau khi đóng rắn có thể phủ lớp màng chính lên như: Hyperdesmo-S hoặc 
Hyperdesmo-Classic 

 Hoàn tất thi công thì sử dụng giấy để làm sạch các dụng cụ. 

 Lưu ý, chỉ sử dụng loại con lăn dùng một lần 
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Thực hiện quét sơn lót 

An toàn lao động 

 Nên 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  

 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  

 Để Microsealer 50 tránh xa tầm tay của trẻ em 
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Hình ảnh Microsealer 50 rõ nét 
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