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Thông tin về hóa chất chống thấm Intoc 05 Green  

 Hãng sản xuất: Intoc  

 Xuất xứ: Việt Nam  

 Trạng thái: Dạng lỏng  

 Màu sắc: Màu trắng đục  

 Gốc sản phẩm: Gốc nước, vô cơ, hệ xi măng  

 Thời hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên, chưa mở) 

 Điều kiện lưu trữ: Nên để ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt  

 
Intoc 05 Green Chất chống thấm lỏng gốc nước, vô cơ, hệ xi măng 

Thông số kỹ thuật  

Tiêu chuẩn: TCCS 12 : 2022/CTY.TTT  
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Tỷ trọng: 1.07kg/ lít  

Độ pH: 8 – 10 

Thành phần chính: Xi măng chiết xuất, silicat cải tiến, thạch anh cải tiến, nước, acrylic, 
phụ gia kháng nước  

Đặc điểm của chất chống thấm Intoc 05 Green 

 Intoc 05 Green là chất chống thấm dạng lỏng màu trắng đục 

 Thẩm thẩu vào mao lỗ bê tông – tăng cường độ bám dính  

 Kháng nước cao – bền theo kết cấu bê tông  

 Giá thành không quá cao, hiệu quả kinh tế  

 Dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng 

 Thành phần không độc hại, an toàn với con người khi dùng   

Phạm vi ứng dụng của hóa chất chống thấm Intoc 05 Green 

Intoc 05 Green chuyên dùng để chống thấm cho: 

 Sân thượng 

 Sân thượng trồng cây xanh 

 Vườn sân thượng (roof garden) 

 Vườn trên mái (green roof) 
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Hỗn hợp thi công 

Quy trình thi công chất chống thấm Intoc 05 Green chi tiết 

Chuẩn bị bề mặt  

Tạo nhám, vệ sinh sạch sẽ, tạo ẩm bề mặt trước khi chống thấm  

Lắc đều và pha trộn 2 hỗn hợp sau: 

Hồ dầu kết nối theo công thức:  

01 kg Intoc 05Green + 02 kg nước + khoảng 05 kg xi măng  

Hồ dầu chống thấm (hơi đặc) theo công thức:  

01 kg Intoc 05 Green + 04 kg nước + khoảng 13 kg xi măng 

Thi công chống thấm 

Dùng cọ quét hoặc rulo lăn lớp hồ dầu kết nối dày khoảng 0.5 mm lên bề mặt bê tông 

Ngay sau đó tô lớp hồ dầu chống thấm dày khoảng 3.5mm lên bề mặt bê tông (sao cho 
tổng 2 lớp dày khoảng 4mm) 
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Ngay sau đó xoa phủ nhẹ nhàng lớp vữa bảo vệ thông thường (thật nhão) dày khoảng 
05mm lên trên 

Định mức: 01 kg Intoc 05 Green / khoảng 03m² 

Chống thấm Intoc 

Chú ý 

Sau 24 giờ cần bảo dưỡng bằng nước 

Trong trường hợp đặc biệt, bề mặt bê tông trơn láng, thì nên sử dụng hồ dầu kết nối 
được pha trộn theo công thức sau: 

01 kg Intoc 05 Green + 01 kg nước + khoảng 03 kg xi măng  

Và quy trình thi công vẫn như trên đây 

Định mức trường hợp đặc biệt: 01 kg Intoc 05Green / khoảng 2.5m² 

An toàn lao động  

 Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công  
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 Tránh 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 bỏ 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 tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng  
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