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Vệ sinh bề mặt. Sữa chữa các vết nứt bằng chất trám khe
gốc nước như AC605, AS606.

Khuấy đều Akfix EM600

Trước khi thi công, cần phải quét 1 lớp 
primer. Để tạo primer, ta pha Akfix EM600 
với %20-25 nước theo trọng lượng. VD: 

250gram nước với 1kg Akfix EM600.

Sau khi lớp primer khô (khoảng 30 
phút). Ta thi công lớp Akfix EM600 đầu 

tiên, không có pha nước, định mức 
1-1,5kg/m2.

8

Đợi cho lớp thứ nhất khô
(khoảng 4-5 giờ, 23°C, %50 R.H.)

Phủ tiếp lớp thứ 2 trực tiếp lên lớp thứ 
nhất đã khô. (1,0 -1,2 kg/m2)

Lớp phủ có thể chịu được mưa, 
nước sau 24h thi công

Khuyến cáo sử dụng lưới vải thủy tinh 
để gia cường tại những vị trí tiếp giáp, 
khe nứt, kho co giãn, khe hở chuyển vị

1

9

Hướng dẫn sử dụng

8
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AKFIX EM600 CHỐNG THẤM MÀNG GỐC ACRYLIC

1 – MÔ TẢ

Akfix EM600 Waterguard Acrylic Waterproofing Membrane là hợp chất chống thấm một thành 
phần gốc nước thành phần chính acrylic copolymer có độ sệt cao, độ dẻo tốt khi khô, khả năng 
chống thấm vĩnh viễn sau khi lưu hóa.

2 – ĐẶC TÍNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Dễ sử dụng
• Thi công bằng cọ lăn, chổi quét, phun xịt.
• Chi phí nhân công thấp
• Không chứa dung môi, dễ dàng lau rửa dụng cụ

bằng nước
• Khả năng thoát hơi nước cho bề mặt
• Kháng UV
• Duy trì độ dẻo ngay cả khi nhiệt độ thấp.
• Sơn phủ dễ dàng
• Độ mờ cao
• Có thể thêm màu sắc tùy ý bằng bột màu gốc

nước
Che, vá vết nứt tường nhỏ.

3 – ỨNG DỤNG

Chống thấm cho:
• Ban công, sân thượng và mái nhà
• Facades, mặt dựng
• Bề mặt gỗ
• Sàn nhựa Asphalt và bitumen

• Các chi tiết lợp mái như máng xối, các cạnh ống
khói, vv

4 – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đảm bảo rằng các bề mặt được chống thấm phải sạch, khô và không có dầu mỡ. Trên các bề mặt 
xốp như bê tông, xi măng và thạch cao, có thể sơn lót (hỗn hợp 4-5 phần hợp chất màng chống 
thấm acrylic EM600 và 1-2 phần nước). Nên sơn lót chống ăn mòn cho bề mặt kim loại. Thi công 
màng chống thấm acrylic EM600 không pha loãng trên bề mặt bằng cách sử dụng súng phun khí 
nén, con lăn hoặc bàn chải, chỉ quét theo một hướng duy nhất. Đợi đủ thời gian để cho phép lớp 
đầu tiên khô. Sau đó thi công lớp tiếp theo theo hướng ngược lại. Độ dày lớp tối ưu là khoảng 1 
mm. Thi công tối thiểu 2 lớp. Nên sử dụng lưới sợi thủy tinh gia cố cho các đường nối hoặc bề 
mặt có vết nứt. Chi tiết vui lòng tham khảo: https://keotot.vn

Gốc hóa chất : Acrylic copolymer 

Hàm lượng rắn : %70-80 

Tỉ trọng : 1,37 ± 0,03 g / ml 

Dạng/màu sắc : Lỏng sệt / Trắng

Độ nhớt : 50.000 ±5000 (Spindle No:6, 
12rpm, 20°C) 

Thời gian khô cho lớp kế tiếp : 4-5 giờ (23°C, %50 R.H.)

Thời gian khô hoàn toàn : 48 giờ  (23°C, %50 R.H.)

Định mức : sàn 1,0-1,5 kg/m2,

  tường 0,75 kg/m2

Giãn dài khi đứt : ≥ 600% 

Lực kéo đứt : >1 N/mm2 

Nhiệt độ thi công : +5°C đến +35°C

Nhiệt độ lưu trữ : +5 °C đến +35°C
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