CHẤT PHỦ CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI GỐC NƯỚC
BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG

MÔ TẢ:
Ecoliquida là chất phủ chống thấm đàn hồi dạng lỏng chứa polymer acrylic cải tiến hòa
tan trong nước. Sau khi khô, Ecoliquida tạo thành lớp màng dẻo, dai, bám dính tốt.

ƯU ĐIỂM:
-

Bám dính tốt trên bề mặt bê tông, vữa.
Dễ thi công với mọi hình dáng.
Không cháy, không nguy hiểm.
Không độc.
Dễ dàng vệ sinh dụng cụ thi công.

LĨNH VỰC SỬ DỤNG: Ecoliquida dùng chống thấm cho mái, sân thượng,
sàn vệ sinh, ban công, seno, mương thoát nước mưa, vách tường ngoài….

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:
Dụng cụ: Cọ, rulo, chổi. Thi công 3 lớp. Trộn đều Ecoliquida trước khi sử dụng.
Lớp 1: Pha loãng Ecoliquida với 10% nước và quét lên bề mặt chống thấm.
Lớp 2 và 3: Dùng Ecoliquida đậm đặc thi công vuông góc với lớp trước đó.
Thời gian chờ khô ở mỗi lớp từ 2 đến 8 giờ tùy thuộc vào điều kiện thời tiết tại công
trường.
Định mức:
Đối với bề mặt thẳng đứng: 1kg/m²
Đối với bề mặt sàn có độ dốc lớn hơn 5%: 1.5kg/m²
Ngoài ra định mức phụ thuộc vào độ phẳng hoặc lồi lõm của bề mặt.
Công tác chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần chống thấm phải phẳng, sạch, khô, có kết cấu
vững chắc, không dầu, mỡ, tạp chất. Mọi vết nứt, lỗ bọng, xốp phải được trám cứng.
Tại vị trí chân tường dùng vữa trám tạo góc 45° thay cho góc vuông. Ống xuyên
sàn/tường phải được lắp vững chắc, miệng ống cách sàn/tường chống thấm tối thiểu
20-30cm.
Lưu ý: Không thi công trong trường hợp nhiệt độ dưới 15°C và khi trời mưa và sắp mưa
vì sản phẩm có thể bị rửa trôi khi chưa khô hoàn toàn.

BẢO QUẢN: Ecoliquida bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
QUY CÁCH: 20 lít/thùng.
XUẤT XỨ: ITALIA

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ECOLIQUIDA:

Mật độ ở 20°C

1,40 -1,50 kg/lít

Hàm lượng rắn ở 20°C

65 – 70%

Thời gian khô ở 20°C , 1 mm

2 ngày

Độ nhớt ở 20ºC và tốc độ bánh lăn 23000-25000 vòng/giây
5-10 vòng/phút:
Độ giãn nở tại 20°C và tiêu chuẩn 550%
UNI 8202
Điều kiện cháy ở điều kiện bảo Không dễ cháy
quản bình thường
Hàm lượng VOC theo gram/lít

< 40

*** Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH Xây Dựng và Thương
Mại Lanh Nguyên. Mọi chi tiết cần biết thêm về sản phẩm xin vui lòng liên lạc về phòng
kỹ thuật để được hỗ trợ.
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