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Giới thiệu về hóa chất chống thấm Intoc 07T 

 Tên sản phẩm: Chất chống thấm Intoc 07T  

 Mã sản phẩm: Intoc 07T  

 Hãng sản xuất: Intoc 

 Trạng thái: Dạng lỏng  

 Màu sắc: Màu trắng đục 

 Gốc: nước, vô cơ, hệ xi măng   

 Quy cách đóng gói: Can 5kg và thùng 20kg 

 Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất (chưa mở nắp) 

 Cách bảo quản: Nên để ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt  

 
Intoc 07T Chất chống thấm ngược dạng lỏng màu trắng đục 

Thông số kỹ thuật  
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 Thành phần chính: Xi măng chiết xuất, silicat cải tiến, thạch anh cải tiến, 
nước, acylic, phụ gia kháng nước 

 Tiêu chuẩn: TCCS 15:2022/CTY.TTT  

 Tỷ trọng: 1.07kg/lít  

 Độ pH: 8-10 

Ưu điểm nổi bật của chất chống thấm ngược Intoc 07T 

 Intoc 07T có khả năng kháng nước cao  

 Độ liên kết, kết dính tuyệt hảo. 

 Giảm tối đa sự co ngót thể tích trong quá trình đóng rắn xi măng. 

 Tăng tính co giãn, độ đàn hồi cho vữa xi măng-cát. 

 Tăng khả năng chống thấm tối đa cho các bề mặt thường xuyên tiếp xúc với 
nước. 

 Tăng tính kháng ăn mòn hóa học, kháng mài mòn cơ học. 

 Tăng cường độ cho các lớp vữa trát sàn. 

 Dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng  

 Giá thành ổn định, hợp lý, hiệu quả kinh tế  

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

Ứng dụng của hóa chất chống thấm Intoc 07T  

Intoc 07T dùng để chống thấm ngược vách tường đứng đã tô vữa cho công trình mới 
hoặc đóng công trình cũ cải tạo  
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Chống thấm ngược tường 

Hướng dẫn cách sử dụng chất chống thấm ngược Intoc 07T 

Để thi công đạt được hiệu quả cao bạn cần thực hiện Intoc 07T theo đúng các bước 
sau đây: 

Chuẩn bị bề mặt  

Pha trộn hỗn hợp H1 theo tỷ lệ (01kg Intoc 07T + 01 kg nước) 

Pha trộn hỗn hợp bột H2 theo tỷ lệ:  

(01kg bột trét + 01 kg xi măng trắng) hoặc (01 thùng bột trét + 0.9 thùng xi măng trắng) 
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Cho từ từ hỗn hợp bột H2 vào hỗn hợp H1, dùng máy đánh đều cho đến khi đạt độ dẻo 
sệt, và ta gọi là hỗn hợp khánh nước Intoc 07T 

Định mức trung bình 

(01kg Intoc 07T + 01kg nước) tương đương với khoảng (2.7 kg bột trét + 2.7 kg xi 
măng trắng), sử dụng cho khoảng 02m² 

Ứng dụng minh họa 

Thực hiện chống thấm  

Vệ sinh sạch sẽ, tạo ẩm bề mặt vách tường (nếu cần) trước khi chống thấm nhưng 
không đọng nước  

Lớp thứ nhất 

Phủ hỗn hợp khánh nước Intoc 07T dày khoảng 1.5mm lên bề mặt vách tường  

Lớp thứ hai  
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Khi lớp chống thấm thứ nhất vừa khô, tiếp tục phủ thêm lớp hỗn hợp kháng nước Intoc 
07T dày khoảng 1.5mm lên trên lớp thứ nhất (sao cho tổng độ dày hai lớp khoảng 
03mm) 

Lưu ý  

Trong trường hợp không có xi măng trắng ta có thể thay thế bằng xi măng đen thông 
thuoengf (để pha trộn hỗn hợp kháng nước Intoc 07T theo công thức trên) cho lớp 
chống thấm thứ nhất dày khoảng 1.5mm đến 02mm. Khi đó lớp chống thấm thứ 2 dày 
khoảng 01mm đến 1.5mm ta chỉ dùng bột trét để trộn với hỗn hợp H1  

Thao tác phủ các lớp chống thấm tương tự như thao tác trét (bả) bột trét thông thường  

Đối với vách tường cũ bị thấm, cần cạo bỏ lớp sơn và bột trét cũ; sau đó thi công theo 
quy trình như trên  

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  

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

 Tuyệt đối không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để Intoc 07T tránh xa tầm tay của trẻ em   
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Intoc 07T 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2023/02/intoc-07t.jpg

