
 

 

  

 

 

INTEC 24_TƯỜNG                                                                 Số/ Lần soát xét: 199/00 

 

Mô tả sản phẩm 

INTEC 24_Tường là vật liệu chống thấm được tổng hợp từ nhựa Arylonitril. Dạng lỏng, 

màu trắng sữa. Khi sử dụng phải trộn với xi măng PC40. 

Mục đích sử dụng 

Dùng chống thấm cho các bề mặt tường đứng, bê tông, vữa hồ, gạch vv...có khả năng 

bám dính tốt, đàn hồi cao và chịu được thời tiết khắc nghiệt. Có thể áp dụng bên trong 

nhà hoặc ngoài trời. 

Tiêu chuẩn công nhận 

Phù hợp tiêu chuẩn do nhà sản xuất công bố. 

Tên sản phẩm 

INTEC 24_Tường. 

Mã số 

Không áp dụng. 

Màu sắc 

Trắng đục khi trộn xi măng trắng hoặc xám khi trộn xi măng đen. 

Hướng dẫn thi công 

Chuẩn bị bề mặt 

Tường đứng khi thi công phải sạch, không có dầu mỡ, loại bỏ vữa hồ bong tróc, rong rêu 

bám trên bề mặt. Bề mặt phải cứng để tránh khả năng co ngót của xi măng.  

Để tăng độ bám dính và khả năng liên kết, bề mặt trước khi thi công cần làm ẩm bằng 

cách lăn 01-02 lớp nước sạch, không đọng nước. 

Phương pháp thi công 

Chuẩn bị sẵn hóa chất INTEC 24_Tường và ciment mác PC40 theo tỉ lệ 1 : 1 khối lượng. 

Trộn đều hỗn hợp INTEC24_Tường đồng nhất. Dùng nước sạch pha loãng ciment trước, 

1kg ciment pha 0.5 kg nước, trộn đều. Sau đó pha vào hóa chất INTEC 24_Tường, khuấy 

đều liên tục khi pha. Hỗn hợp dùng được trong 2giờ, khi sử dụng nên xem xét lượng cần  
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phối trộn để dùng vừa đủ. 

Dùng cọ, con lăn để thi công từ 02 – 03 lớp, mỗi lớp cách nhau 6-8 giờ. Phụ thuộc áp lực  

nước mà lớp chống thấm có thể quét dày hơn. Sau 02 ngày có thể phủ các loại sơn khác. 

Dụng cụ thi công: Cọ sơn, con lăn. 

Bảo dưỡng 

Sau 48 giờ có thể thi công các lớp sơn bảo vệ hoặc ốp gạch lên bề mặt lớp chống thấm. 

Sau 07 ngày thì thời gian ninh kết lớp chống thấm ổn định. 

Đặc tính  

Bám dính tốt với bề mặt tường bê tông, vữa hồ. 

Chống thấm, chịu được áp lực thủy tĩnh tùy thuộc chiều dày. 

Chịu mài mòn, chịu môi trường ẩm và kháng kiềm. 

Thân thiện môi trường: không chứa các yếu tố độc hại. 

Định mức tiêu hao 

Theo lý thuyết: 03 - 04 m2/kg. 

Vệ sinh 

Vệ sinh bằng nước ngay sau khi thi công, tránh để khô. 

Hệ thống chống thấm đề nghị 

Vữa hồ: xử lý bề mặt tường phẳng ở những nơi có bề mặt lõm và vết nứt lớn. 

Chống thấm: phủ 2 – 3 lớp INTEC 24_Tường. 

Bột trét: DONASA hoặc LUCKY loại ngoài trời. 

Sơn phủ: 2 – 3 lớp sơn HITECH Plus hoặc FLINTCOAT. 

An toàn 

Sản phẩm được áp dụng ở những nơi thông thoáng, khi thi công phải trang bị đầy đủ các 

dụng cụ bảo hộ lao động như găng tay, kiếng vv…Nếu vật liệu chống thấm dính vào da 

hay mắt thì phải vệ sinh ngay bằng  nước xà phòng, cần thiết phải chuyển ngay đến bác 

sĩ. Sản phẩm khi không sử dụng cần bảo quản kín. 

Nếu có sự nghi ngờ về tính an toàn của sản phẩm xin liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp. 

Bảo quản 

Sản phẩm phải được bảo quản nơi thoáng khí, tránh ánh nắng mặt trời và tránh xa tầm  
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với trẻ em. Khuấy đều trước khi sử dụng. Đóng chặt nắp khi không sử dụng. 

Thời hạn bảo quản : 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Bao bì 

Sản phẩm được chứa trong thùng nhựa.  

Khối lượng thực: thùng 20kg và thùng 4 kg. 

Chú ý 

Hạn chế thi công khi nhiệt độ < 10 độ C và độ ẩm > 85%. 

Không áp dụng trên bề mặt có lớp sơn dầu hoặc bề mặt quá láng. 

Những thông tin được cung cấp ở trên dựa trên kiến thức về hóa học của các nhà cung 

cấp nguyên liệu hàng đầu trên thế giới cũng như đạt được độ tin tưởng cao nhất về bảo 

quản, kinh nghiệm sử dụng sản phẩm tại công ty chúng tôi. Người sử dụng có thể kiểm 

chứng các thông tin trên trước khi ứng dụng sản phẩm. 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ đính kèm. 
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