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Thông tin về chất chống thấm Intoc 05 Super 

 Tên sản phẩm: Chất chống thấm Intoc 05 Super 

 Mã sản phẩm: Intoc 05 Super 

 Hãng sản xuất: Intoc 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Trạng thái: Dạng lỏng 

 Màu sắc: Màu trắng đục 

 Gốc sản phẩm: Gốc nước, hệ xi măng 

 Đóng gói: Can 5kg và thùng 20kg 

 Hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên, chưa mở) 

 Cách lưu trữ: Nên để ở nơi thoáng mát, sạch sẽ, tránh ánh nắng mặt trời 

 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2023/02/intoc-05-super-chat-chong-tham-thuan-cho-be-mat-be-tong-hoac-vua.jpg


                                                      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 

 

Intoc 05 Super Chất chống thấm thuận cho bề mặt bê tông hoặc vữa 

Thông số kỹ thuật  

 Tỷ trọng: 1.07kg/lít  

 Độ pH: 8-10 

 Tiêu chuẩn: TCCS 10 : 2022 CTY.TTT 

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

Đặc điểm nổi bật của chất chống thấm lỏng Intoc 05 Super 

 Intoc 05 Super là sản phẩm chống thấm dạng lỏng gốc nước vô cơ, hệ xi 
măng 

 Sản phẩm với thành phần từ Silicat cải tiến, Acrylic, xi măng và phụ gia đặc 
biệt 

 Hiệu quả chống thấm cao thi công đơn giản  

 Thẩm thẩu vào mao lỗ bê tông hoặc vữa  

 Có khả năng kháng nước cao 

 Bền theo cấu trúc bê tông  

 Giá thành ổn định, hiệu quả kinh tế 

 Dễ dàng sử dụng, thi công nhanh chóng 

 Không có mùi hôi, không gây cháy nổ  

 Không độc hại, an toàn với con người khi sử dụng  
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Dạng lỏng 

Ứng dụng thực tế của chất chống thấm Intoc 05 Super  

Intoc 05 Super là chất chống thấm thuận cho bề mặt bê tông hoặc vữa đối với các hạng 
mục như:  

 Sàn sân thượng 
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 Sê nô 

 Sàn vệ sinh 

 Vách tường 

Lưu ý 

 Nếu chống thấm cho bề mặt vữa hoặc bề mặt đã lát gạch thì phí dưới không 
phải là sàn âm; lớp chống thấm bên dưới (nếu có) phải là sản phẩm gốc xi 
măng. Lớp vữa, gạch phải còn chắc, không bong dộp,… 

 Để chống thấm ngược hoặc chống thấm cho các hạng mục áp lực nước cao 
thì nên sử dụng Intoc 04, Intoc 05 

Biện pháp thi công chất chống thấm dạng lỏng Intoc 05 Super  

Để thi công đem lại được hiệu quả cao, bạn cần thực hiện Intoc 05 Super theo đúng 
các bước sau đây:  

Chuẩn bị bề mặt  

Nếu có các ống nước xuyên sàn/ tường, đục rộng xung quanh miệng rộng  

Vệ sinh thật sạch sẽ bề mặt  

Trước khi công thấm, bề mặt phải thật khô ráo, sạch sẽ. Thi công lúc trời nắng nóng 
càng tốt  

Pha trộn hỗn hợp H1 theo công thức:  

01kg Intoc 05 Super + 02 kg nước +0,5kg xi măng ( hỗn hợp H1 ) 
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Thực hiện thi công hỗn hợp Intoc 

Chống thấm  

Đối với sàn ngang  

Đổ hỗn hợp H1 lên bề mặt (mỗi lần trong phạm vi khoảng 02m2) dùng cọ quét hoặc 
rulo lăn từ từ, qua lại nhiều lần sao cho hỗn hợp H1 thẩm thấu no ( không còn hút nữa) 
vào bề mặt cần chống thấm; rồi tiếp tục thi công khu vực tiếp theo  

Sau ít nhất khoảng 2 giờ, pha trộn hỗn hợp H2 theo công thức:  

01kg Intoc 05 Super + 02kg nước + 01 kg xi măng ( hỗn hợp H2 ) 

Tiếp tục thẩm thấu lần thứ 2 bằng hỗn hợp H2 với thao tác tương tự như trên 

Chú ý: Không quét sạch các lớp hỗn hợp H1, H2 dư trên bề mặt 

Rulo lăn 

Đối với vách đứng (tốt nhất là vách đứng đã tô trát vữa) 

Dùng cọ quét hoặc rulo lăn từ từ hỗn hợp H2 qua lại nhiều lần sao cho hỗn hợp H2 
thẩm thấu no vào vật liệu.  

Chờ khi bề mặt vữa se ráo (còn hơi ẩm), lăn tiếp lần 2  
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Định mức: 01kg Intoc 05 Super / khoảng 03m² (tùy vào độ hút của vật liệu) 

Một số điều cần lưu ý  

 Trong trường hợp bề mặt sàn ngang có độ hút cao, thẩm thấu nhiều. Thì có 
thể thẩm thấu cả 2 lần bằng hỗn hợp H2, với tháo tác tương tự như trên  

 Trước khi thi công lớp vữa tiếp theo (nếu có) cần xoa, trát lớp hồ dầu thông 
thường (hơi sệt) để kết nối và thao tác cần nhẹ nhàng sao cho không ảnh 
hưởng lớp bề mặt cần phủ trước đó 

 Hỗn hợp H1, H2 nên sử dụng trong vòng 1 giờ sau khi pha trộn  

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  

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều  

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

 Nếu dính lên mắt thì hãy rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để Intoc 05 Super tránh xa tầm tay của trẻ em  
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Hiệu quả khi dùng Intoc 05 Super 
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