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Giới thiệu qua về hóa chất tẩy gỉ thép B-07 

 Tên sản phẩm: Hóa chất tẩy gỉ thép B-07 

 Mã sản phẩm: B-07 

 Xuất xứ: Việt Nam  

 Dạng tồn tại: Dạng lỏng  

 Màu sắc: Không màu  

 Đóng gói: Can 5 lít, 10 lít hoặc 200 lít/phuy 

 Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên, chưa 
mở) 

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

 
Chất tẩy gỉ sắt thép B-07 dạng lỏng không màu chất lượng cao 
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Thông số kỹ thuật  

Thời gian khô hoàn toàn: 3 ÷ 4 giờ  

Tỷ trọng: 1.18 ± 0.02 

pH: ≤ 3 

Khả năng tẩy gỉ: Loại C ( phân loại theo TCVN 8790 : 2011 ) 

Độ gỉ của bề mặt thép được phân thành 4 cấp như sau: 

Cấp A: Bề mặt thép đã chớm gỉ nhưng rất ít, tạo nên màu vàng nhạt trên mặt thép. 

Cấp B: Bề mặt thép đã bắt đầu bị gỉ đốm và xuất hiện gỉ móng, tạo nên màu vàng sẫm 
có vết đốm trên bề mặt thép. 

Cấp C: Bề mặt thép đã có vảy gỉ, có thể bong được, tạo nên vài vết lõm nhỏ có thể nhìn 
được bằng mắt thường. 

Cấp D: Bề mặt thép đã có nhiều vảy gỉ, xuất hiện nhiều vết lõm nhỏ có thể thấy được 
dễ dàng bằng mắt thường. 

Những thông tin mô tả về sản phẩm chất tẩy gỉ thép B-07, các thông số kỹ thuật và các 
hướng dẫn liên quan đến công tác thi công và sử dụng sản phẩm dựa trên cơ sở khoa 
học, quá trình nghiên cứu, kinh nghiệm và thực nghiệm của chúng tôi. Trông thực tế 
ứng dụng, người sử dụng cần xem xét, đánh giá mức độ phù hợp của sản phẩm trong 
từng trường hợp cụ thể hoặc có thể nhờ sự hỗ trợ từ bộ kỹ thuật của chúng tôi  
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B-07 

Một số đặc điểm của chất tẩy gỉ sắt thép B-07 

 Chất tẩy gỉ thép B-07 là sản phẩm dạng lỏng, không màu, 1 thành phần  

 Chuyên dùng để tẩy và làm sạch gỉ sắt thép xây dựng hoặc vật dụng bằng sắt 
thép  

 Khả năng tẩy gỉ thép đến loại C theo phân loại trong TCVN 8790:2011 

 Không gây ảnh hưởng tới lực bám dính giữa cốt thép và bê tông hoặc của lớp 
sơn phủ trên bề mặt sắt thép 

 Không gây ăn mòn và làm giảm tiết diện kim loại, sắt thép. 

 Không cần xử lý sau khi làm sạch 

 Đánh bay mọi loại gỉ sắt thép, tẩy rỉ nhanh chóng  

 Chỉ bằng những dụng cụ hỗ trợ đơn giản như cọ sơn, bình phun trực tiếp lên 
bề mặt kim loại bị gỉ 

 Hoặc nhúng trực tiếp vật cần làm sạch vào dung dịch B-07 là bạn có thể đánh 
bay gỉ sét kim loại, trả lại bề mặt kim loại như mới. 

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

 Hóa chất dễ sử dụng, giúp thi công nhanh chóng  

 Thành phần không độc hại, an toàn với con người khi sử dụng  
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Tem mác đầy đủ 

Các ứng dụng của chất tẩy gỉ B-07 

Chất tẩy gỉ thép B-07 được ứng dụng để tẩy rỉ cho các hạng mục:  

 Cốt thép chờ của các kết cấu công trình ở ngoài trời bị gỉ sét 

 Thép xây dựng bảo quản lâu ngày bị gỉ sét do oxy hóa 

 Các đồ vật, dụng cụ bằng sắt thép bị han gỉ  

 Thép tấm hoặc các sản phẩm được gia công chế tạo từ thép bị gỉ sét  

 Sản phẩm còn có tác dụng bảo quản sắt thép mới cũng như ngăn ngừa ức 
chế gỉ sắt trở lại 

Cách sử dụng hóa chất tẩy gỉ sắt thép B-07 chi tiết nhất  

Tuân thủ các bước sử dụng chất tẩy gỉ B-07 sẽ đảm bảo hiệu quả tẩy gỉ, ức chế ăn 
mòn, bảo vệ sắt thép. Các bước sử dụng chất tẩy gỉ B05 như sau: 

Dụng cụ thi công  

 Chổi quét sơn, chậu, xô nhựa 

 Bình xịt hóa chất, súng phun, chất tẩy gỉ thép B-07 

 Găng tay, khẩu trang, kính và quần áo bảo hộ 

Chuẩn bị bề mặt  

 Bề mặt sắt thép cần được vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn, dầu mỡ và cần được để 
khô hoàn toàn trước khi sử dụng sản phẩm B-07 

 Các vị trí bị gỉ nghiêm trọng tạo thành các lớp vảy thì cần loại bỏ bằng các 
biện pháp cơ học  
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Thực hiện thi công 

Thi công 

 Thi công chất tẩy gỉ thép B-07 bằng chổi quét hoặc máy phun chuyên dụng 
lên bề mặt sắt thép cần xử lý.  

 Thi công quét hoặc phun từ 1 ÷ 2 lần tùy theo mức độ gỉ của bề mặt sắt thép; 
mỗi lần cách nhau 20 ÷ 30 phút  

 Có thể ngâm hoặc nhúng đồ vật sắt thép vào trong dung dịch B-07 trong vòng 
15 ÷ 30 phút tùy theo mức độ gỉ nặng hay nhẹ  

Định mức sử dụng:  

Thép gỉ loại A: 10 ÷ 12 m2/ lít dung dịch  

Thép gỉ loại B hoặc C: 06 ÷ 10m2/ lít dung dịch 

Lưu ý 

 Thi công chất tẩy gỉ thép B-07 trong điều kiện khô ráo, thuận lợi, tránh để tiếp 
xúc trực tiếp với nước khi sản phẩm chưa khô hoàn toàn  

 Không được pha loãng sản phẩm với nước hoặc bất kì loại dung môi nào  

 Thi công trong điều kiện khô ráo, tránh để sản phẩm tiếp xúc với nước khi 
chưa hoàn toàn khô ráo. 

 Khi nước dính lên bề mặt thi công B-07 chưa khô tuy không ảnh hưởng đến 
độ bám dính bê tông – cốt thép nhưng sẽ tạo màu trắng trên bề mặt gây mất 
thẩm mỹ.  
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 Xử lý dứt điểm từng công đoạn và từng sản phẩm. Tránh hiện tượng làm ẩu 
gây ảnh hưởng đến chất lượng của hóa chất tẩy rỉ và chất lượng công trình. 

 Cần tách sắt thép đã qua xử lý B-07 và chưa qua xử lý.  

 Để bề mặt kim loại khô tự nhiên hoặc lau khô, không cần các bước xử lý 
khác.  

 Sắt thép đã tẩy rỉ bằng B-07 khi khô bề mặt không được phun chồng B-07 tiếp 
vì sẽ gây phản ứng ngược, gây nhiễm rỉ sét lại cho bề mặt vừa phun trước 
đó. 
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Chất tẩy gỉ sắt thép B-07 

An toàn lao động 

 Người sử dụng cần trang bị các đồ bảo hộ như: găng tay, quần áo bảo hộ, 
giày bảo hộ 

 Tránh để hóa chất tiếp xúc trực tiếp vào mắt và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi sử dụng  

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều  

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

 Tuyệt đối không 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 chất tẩy gỉ thép B-07 tránh xa tầm tay của trẻ em  

 

Tẩy rỉ thép xây dựng 
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