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AQUAZERO

1 – MÔ TẢ 

Aquazero là hợp chất màng chống thấm cao cấp, dạng lỏng, một thành phần, thi công trong điều 
kiện nhiệt độ thường, không cần gia nhiệt, gốc polimer lai (SMP), độ đàn hồi tốt, không dung môi, 
không chứa bitumen và isocyanates. Kháng nước và UV hoàn toàn khi hóa rắn, khả năng điền đầy 
vết nứt lên đến 5mm. 

2 – ĐẶC TÍNH 

• Thi công được cả trên bề mặt ẩm ướt.
• Khả năng kháng UV, chống nước tuyệt vời.
• Tự phẳng.

• Sơn phủ được.

• Thi công bằng cọ hoặc roller.

• Cung cấp khả năng thoát hơi nước cho bề mặt, giúp vật liệu "thở".

• Thân thiện môi trường, không chứa dung môi, không chứa Bitumen 
và isocyanates. 

3 - ỨNG DỤNG 

Protection, Bảo vệ, sửa chữa, phục hồi khả năng chống thấm cho bê tông, tường gạch, và các bề 
mặt khác trong xây dựng:

• Sàn, trần, mái...bê tông.

• Ban công, cầu thang.

• Các khe co giãn nhỏ nằm ngang.

• Lớp chống thấm tầng mái có khả năng co giãn được.

• Lớp bảo vệ cho tấm foam PU, PS cách nhiệt, cách âm.

• Chống thấm cho khu vực thường xuyên ẩm ướt như nền toitel, nhà tắm, bếp, ban công, 
phòng phụ trợ, etc. 

4 - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần phải sạch và đồng nhất, không có bất kỳ ô nhiễm nào, có thể ảnh 
hưởng xấu đến độ bám dính của lớp phủ. Bề mặt cũng phải được làm sạch hoàn toàn khỏi vũng 
nước, trước khi thi công. Loại bỏ tất cả các vật liệu hỏng. Cấu trúc bê tông mới cần phải đạt cường 
độ trong ít nhất 28 ngày. Lớp phủ cũ, bụi bẩn, nhớt, dầu, chất hữu cơ và bụi cần phải được loại bỏ 
bằng máy mài. Bất kỳ mảnh bề mặt hư hỏng và bụi mài cần phải được loại bỏ triệt để. Tránh nước 
đọng
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Thi công: Aquazero đã sẵn sàng để sử dụng, lăn lớp phủ sao cho đồng đều trên bề mặt cần chống 
thấm, lăn tối thiểu 1 lớp (khuyến khích lăn 2 lớp), bằng tay với con lăn hoặc cọ. Trải hoặc đổ 
Aquazeor trực tiếp lên bề mặt và sau đó quét bằng một con lăn cán dài (con lăn cho sơn epoxy / 
polyurethane). Lớp thứ hai được áp dụng sau khi lớp thứ nhất khô hoàn toàn. Rất khuyến khích áp 
dụng lớp thứ hai vào ngày hôm sau. Hơn nữa, Aquazero có thể được thi công với một bay phẳng 
cho các bề mặt ngang. Trong các khu vực đặc biệt dễ bị nứt hoặc các vấn đề khác, như kết nối sàn 
tường, góc 90 °, ống khói, đường ống và ống nước (siphon), nên sử dụng vải địa kỹ thuật, ngâm và 
bão hòa trong Aquazero, trong lớp ướt đầu tiên. Nhấn VẢI chắc chắn với một con lăn. Lớp thứ hai 
được quét trên VẢI, sau khi Vải đã khô hoàn toàn.

Để tăng độ bám dính của keo dán gạch khi thi công trong toilet hoặc sàn có độ ẩm thường xuyên 
việc rải cát lên lớp Aquazero khi còn ướt rất được khuyến khích.
Định mức sử dụng: ước chừng 1.3 – 1.5 kg/m2 cho 1 lớp chống thấm với chiều dày khoảng 1mm. 
Khuyến cáo thi công 2 lớp (2.6 – 3 kg/m2 ) (trong trường hợp không dùng Vải Địa Kỹ Thuật).

5- ĐÓNG GÓI

Xô nhựa 14kg.

6- BẢO QUẢN VÀ HẠN DÙNG

• Khuyến cáo bảo quản trong phòng mát, tránh nước, ánh sáng, hơi sương.

• Nhiệt độ bảo quản từ 10 đến 25 độ C.

• Thùng đã mở, nên sử dụng hết ngay.

• Hạn dùng 9 tháng trong điều kiện bảo quản như trên.

7- AN TOÀN SỨC KHỎE

• Để biết thông tin và lời khuyên về việc xử lý, lưu trữ và thải bỏ các sản phẩm hóa chất an 
toàn, người dùng phải tham khảo Bảng MSDS gần đây nhất có chứa các dữ liệu vật lý, sinh 
thái, độc tính và liên quan đến an toàn khác 
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8- ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Gốc hóa học  : Hybrid Polymer 

Tỉ trọng (g/ml) : 1,44 (ASTM D1875) 

Màu sắc : Xám/Trắng 

Tốc độ lưu hóa (23°C %50 R.H.) : 3,05 m/ngày 

Độ nhớt : 10000-20000 cps 
Brookfield DV-E RV 23°C 

Spindle No 05 

Độ cứng (Shore A) : 30 ± 5 ISO 868 

% Giãn dài : tối thiểu 300% (DIN 53504) 

Lực kéo (N/mm2) : 1-1,5 (DIN 53504) 

Nhiệt độ thi công : +5 oC đến +35 oC 

Nhiệt độ bảo quản : +5 oC đến +25 oC 

Nhiệt độ làm việc
(sản phẩm đã lưu hóa) : -20 oC đến +80 oC 

9 –THÔNG TIN PHÁP LÝ 

Thông tin, và đặc biệt là các khuyến nghị liên quan đến ứng dụng và sử dụng cuối cùng của các sản 
phẩm Akkim, được đưa ra một cách trung thực dựa trên kiến   thức và kinh nghiệm hiện tại của Akkim 
về các sản phẩm khi được bảo quản, xử lý và áp dụng đúng cách trong các điều kiện bình thường 
theo Khuyến nghị của Akkim. Trong thực tế, sự khác biệt về vật liệu, chất nền và điều kiện địa điểm 
thực tế là không bảo đảm về tính thương mại hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, cũng như 
bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, có thể được suy ra từ 
thông tin này, hoặc từ bất kỳ khuyến nghị bằng văn bản, hoặc từ bất kỳ lời khuyên nào được cung 
cấp. Người dùng sản phẩm phải kiểm tra mức độ phù hợp của sản phẩm cho mục đích và ứng dụng 
dự định. Akkim có quyền thay đổi các thuộc tính của sản phẩm của mình. Quyền sở hữu của bên thứ 
ba phải được tuân thủ. Tất cả các đơn đặt hàng được chấp nhận theo các điều khoản bán hàng và 
giao hàng hiện tại của chúng tôi. Người dùng phải luôn luôn đề cập đến vấn đề gần đây nhất của Bảng 
dữ liệu sản phẩm địa phương cho sản phẩm liên quan, các bản sao sẽ được cung cấp theo yêu cầu.
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