
ĐỊNH MỨC
Độ phủ của SEAL COAT SF150 là 1,4 kg / m² /mm. Không vượt quá 1 
mm (2/64 ") mỗi lớp, vì sẽ có thể hình thành các vết nứt. Nên sử dụng 
hai lớp mỗi lớp 0.7kg/m² cho những khu vực có yêu cầu chống thấm 
thấp và trung bình và ba lớp cho những vị trí có yêu cầu chống thấm 
cao. Nếu lưới sợi thủy tinh được sử dụng giữa các lớp SEAL COAT 
SF150, tổng độ dày lớp phủ tối thiểu là 2-3 mm (5/64 "-1/8").

BẢO DƯỠNG
Bảo vệ bề mặt đã thi công bằng SEAL COAT SF150 khỏi mưa và nước 
cho tới khi bề mặt khô hoàn toàn. Bảo vệ bề mặt trong vòng 14 ngày 
trước khi tiến hành test nước.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Chuẩn bị bề mặt: Làm sạch bụi bẩn, dầu, sơn, chất phủ cũ, chất 
lỏng, v.v. trên bề mặt khu vực thi công. Cần trám các lỗ, vết nứt, khu 
vực bị bong tróc và các lỗ hổng lớn khác trên bề mặt phải được trám 
đúng cách. Các đầu ty, đầu thép lồi trên bề mặt bê tông phải được 
cắt xuống sâu tối thiểu là 2,5 cm trước khi trám lỗ. Trám các khu vực 
bằng vữa sửa chữa thích hợp của PENETRON. Làm ẩm bề mặt bằng 
nước sạch ngay trước khi thi công sản phẩm. Trong trường hợp bề 
mặt có mật độ lỗ rỗng cao (gạch xi măng cốt liệu), thì hãy phủ bề mặt 
trước bằng một lớp SEAL COAT SF150 lỏng ngay sau khi làm ẩm bề 
mặt.
Pha trộn: SEAL COAT SF150 được cung cấp theo bộ đã được định 
lượng sẵn. Cho từ từ Phần B (Dạng bột) 20 kg vào Phần A (Polyme) 20 
kg trong thùng chứa và trộn cho hỗn hợp bằng cách sử dụng máy 
khuấy cầm tay ở tốc độ chậm để có được độ hỗn hợp không vón cục 
và chảy sệt. Hỗn hợp vật liệu nên được sử dụng trong thời gian công 
tác cho phép của vật liệu (30-60 phút). Khi hỗn hợp vật liệu đã cứng 
thì không được trộn lại bằng cách thêm nước hoặc dung dịch 
polyme vào hỗn hợp.
Thi công: Phủ đều lớp vữa SEAL COAT SF150 bằng cọ chuyên dụng, 
đảm bảo phủ đều và lấp đầy tất cả các lỗ trên bề mặt.
LƯU Ý: Để đạt hiệu quả chống thấm tối đa thì thi công lớp thứ hai sau  
khi thi công lớp thứ nhất 12 giờ, nếu lớp thứ nhất không bị hư hại. Thi 
công lớp thứ hai vào ngày hôm sau, khi lớp thứ nhất đã khô.

TOTAL CONCRETE PROTECTION®

LỚP PHỦ CHỐNG THẤM LINH HOẠT VÀ SIÊU CO GIÃN
SEAL COAT SF150

GIỚI THIỆU
SEAL COAT SF150 là hệ chống thấm siêu đàn hồi hai 
thành phần, được thiết kế đặc biệt, thành phần gồm 
gốc xi măng, trộn với nhũ tương polyme với công thức 
đặc biệt. SEAL COAT SF150 thể hiện khả năng bám 
dính cao và độ dãn dài tuyệt vời, làm cho nó trở thành 
một giải pháp lý tưởng để chống thấm và bảo vệ các bề 
mặt dưới sự thay đổi nhiệt độ cao, phủ lấp vết nứt cũng 
như sự co dãn của bề mặt (một cách chủ động). Có thể 
được sử dụng đồng thời với hệ thống chống thấm tinh 
thể PENETRON® để tăng cường khả năng bảo vệ.

ỨNG DỤNG
SEAL COAT SF150 được thiết kế để chịu được tác động 
của sự thay đổi nhiệt cao, thích hợp cho:
+ Ban công và sân thượng tiếp xúc trực tiếp với ánh 
sáng mặt trời hoặc được ốp bằng gạch men, đá cẩm 
thạch, đá tự nhiên hoặc ngói.
+ Tường bê tông chịu áp lực thủy tĩnh trung bình, 
thuận hoặc nghịch.
+ Bồn cây, bồn chứa và hồ chứa nước.
+ Đài phun nước.
+ Các bề mặt có sự co dãn cao.

ƯU ĐIỂM
Dễ dàng trộn và thi công (bằng cọ quét)
Kháng tia UV 
Tỷ lệ trộn được đã được định lượng sẵn
Ngăn nước hoàn toàn
Độ dãn dài cao
Khả năng đàn hồi cao
Có tính linh hoạt tuyệt vời
Liên kết tốt trên bề mặt thi công
Đảm bảo tính thở cho bê tông
Giữ được các đặc tính của sản phẩm ngay trong điều 
kiện thời tiết khắc nghiệt
Chịu được điều kiện đóng băng lên đến -2 ° F (-19 ° C)
Kháng được sự dãn nỡ, co ngót cao của bề mặt
Phủ lấp các vết nứt có bề rộng từ 1 đến 2 mm
Không độc hại. Không dung môi.
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Bảo hành: Tập đoàn PENETRON INTERNATIONAL LTD. đảm bảo rằng 
các sản phẩm được sản xuất không bị thiếu hụt vật liệu, phù hợp với 
những tiêu chuẩn công thức và chứa tất cả những thành phần theo 
tỷ lệ thích hợp. Nếu bất kỳ sản phẩm nào được chứng minh bị lỗi, 
PENETRON INTERNATIONAL LTD. hạn chế trách nhiệm thay thế vật 
liệu bị thiếu hụt và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm khác hoặc cho 
các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả. TẬP ĐOÀN PENETRON 
QUỐC TẾ, LTD. KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ MUA BÁN, HOẶC CHO MỘT 
MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ BẢO HÀNH NÀY LÀ THAY CHO TẤT CẢ CÁC 
BẢO ĐẢM RÕ HAY NGỤ Ý. Người sử dụng sẽ xác định sự phù hợp 
của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các 
rủi ro và trách nhiệm liên quan.
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SEAL COAT
Lớp phủ bảo vệ và sửa chữa kết cấu bê tông 
Bảo vệ chống lại sự xâm nhập (Class 2.2 (C))

Đảm bảo tính thở cho bê tông: Class I
Hấp thụ nước mao dẫn: <0.1 kg/m²h.05

Độ bền liên kết: ≥1.5 N/mm²
Phản ứng với lửa: NPD
Chất nguy hiểm: NPD

TOTAL CONCRETE PROTECTION®

SEAL COAT SF150

LƯU Ý ĐẶC BIỆT
KHÔNG sử dụng hệ thống sản phẩm SEAL COAT  khi nhiệt độ 
dưới 40 ºF (4 ºC) hoặc lên những bề mặt đóng băng. Sản phẩm 
này không được khuyên dùng cho những vị trí đặc thù như khe 
co dãn và mạch ngừng thi công.

KHÔNG quét sản phẩm lên 1 phần của mảng tường trong một 
lần quét. Toàn bộ bề mặt tường phải được quét đều với lượng 
hỗn hợp SEAL COAT vừa đủ trong một đợt trộn để đảm bảo bề 
mặt hoàn thiện đồng màu.

Nếu lớp thứ 2 được quét trong cùng 1 ngày thì có khả năng sẽ 
xuất hiện bọt khí trên bề mặt, đặc biệt là những vị trí có ánh 
sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

Luôn sử dụng hỗn hợp sản phẩm SEAL COAT được trộn mới.

ĐÓNG GÓI
SEAL COAT SF150 được cung cấp theo bộ 40 kg.
Part A (Polyme) - 20 kg
Part B (Bột) - 20 kg

THÔNG TIN AN TOÀN
TRÁNH XA TẦM TAY TRẺ EM.
Tham khảo SDS trước khi xử lý sản phẩm này.
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Nhập khẩu bởi:


