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AKFIX EM 800 WATERGUARD (COOL ROOF) 

1 – MÔ TẢ

Akfix EM 800 Waterguard là hợp chất chống thấm gốc PU phân tán trong nước, độ dẻo cao, một 
thành phần, thi công ngay, không cần gia nhiệt hay pha trộn.

2 – ĐẶC TÍNH

 Sẵn sàng để sử dụng.
 Độ đàn hồi cao.
 Khả năng chịu UV cao
 Thi công dễ dàng bằng súng phun, con lăn, chổi quét.
 Giảm chi phí nhân công.
 Không chứa dung môi, có thể pha loãng với nước.
 Cho thoát hơi ẩm, giúp vật liệu "thở" được.
 Giữ vững khả năng đàn hồi kể cả khi nhiệt độ thấp.
 Sơn phủ được.
 Độ mờ cao.
 Giúp làm liền mép tôn, chống dột và tràn khe tiếp giáp.
 Phản xạ ánh mặt trời.
 Khả năng chống bám bẩn cao cho khả năng phản xạ ánh mặt trời lâu dài.

3 – ỨNG DỤNG

 Chống thấm, dột mái tôn trong xây mới hoặc bảo trì mái cũ.
 Làm lớp phủ phản chiếu bức xạ mặt trời để giảm nóng và kéo dài tuổi thọ mái tôn.
 Thích hợp cho bề mặt kim loại, bê tông, gạch, đá, gỗ, nhựa đường và bitume.

4 – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 Đảm bảo bề mặt cần chống thấm phải thật sạch, khô, không bụi, cát và không dính dầu mỡ.
 Vật liệu bở rời phải được loại bỏ hoàn toàn khỏi bề mặt bằng cách mài hoặc đục bỏ đi.
 Trước khi thi công, phải trộn Akfix EM800 Waterguard kỹ để đạt được hỗn hợp đồng nhất.
 Trước khi chống thấm đại trà, cần xử lý chống thấm tại những chi tiết nhỏ, khe tiếp giáp, khe hở,

các vị trí ngách, góc.... Chống thấm các chi tiết bằng Akfix EM800 Waterguard không pha loãng,
kết hợp với vải gia cường polyester không dệt.

 Pha lớp lót bằng cách pha Akfix EM800 Waterguard với nước theo tỉ lệ 1 nước : 5 Akfix EM 800.
 Khi lóp sơn lót đã ráo mặt, thi công tiếp Akfix EM800 Waterguard từ 2 đến 4 lớp tùy yêu cầu thời

gian chờ theo bảng 1, 2, 3 bên dưới.
 Lau sạch dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công xong. Lớp chống thấm đã khô chỉ loại bỏ được

bằng biện pháp cơ học.
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Bảng 1: Thời gian chờ của lớp sơn lóp

Nhiệt độ bề mặt thi công Ẩm độ môi trường Thời gian chờ 

+10 °C 50% 4-6 h

+20 °C 50% 2-4 h

+30 °C 50% 1-2 h

Bảng 2: Thời gian khô cho lớp thi công tiếp theo 

Nhiệt độ bề mặt thi công Ẩm độ môi trường Thời gian chờ 

+10 °C 50% 8-12 h

+20 °C 50% 6-8 h

+30 °C 50% 4-6 h

Bảng 3: Thời gian khô hoàn toàn

Nhiệt độ bề mặt thi công Ẩm độ môi trường Thời gian khô hoàn toàn 

+10 °C 50% 5-7 days

+20 °C 50% 4-6 days

+30 °C 50% 2-4 days

5- BẢO QUẢN VÀ HẠN DÙNG

12 tháng trong điều kiện bảo quản ở nhiệt độ từ +5 ⁰C đến 25 ⁰C và khô ráo, không bị ánh sáng mặt trời 
chiếu trực tiếp. 

6- HẠN CHẾ

 Không nên thi công trong trường hợp có nguy cơ mưa hoặc sương giá.
 Có biện pháp bao che lớp chống thấm vừa mới thi công trong vòng 24 giờ không bị mưa, rửa trôi.
 Không thích hợp chống thấm cho bể chứa nước, hoặc đọng nước.
 Thời gian khô được cung cấp là giá trị gần đúng và có thể bị ảnh hưởng bởi độ dày thi công, nhiệt 

độ bên ngoài và độ ẩm bề mặt. Nhiệt độ thấp và độ ẩm cao làm chậm quá trình đóng rắn, trong 
khi nhiệt độ cao và độ ẩm thấp đẩy nhanh quá trình khô. 
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7- AN TOÀN SỨC KHỎE

Kiểm tra MSDS sản phẩm để biết rõ hơn về các thông tin hóa chất và ảnh hưởng sức khỏe, cũng 

như cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp.

8- THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Gốc sản phẩm : polyurethane phân tán trong nước 

Hàm lượng rắn (trọng lượng) : 63-66% 

Tỉ trọng : 1,35 ± 0,03 g / ml 

Dạng / màu sắc : Lỏng / Trắng sữa

PH : 8-9 

Lực kéo : khoảng. 1,5 N/mm2 DIN 53504 

Giãn dài khi đứt : tối thiểu 150 % DIN 53504 

Độ nhớt : 5000-15000 cp   (20°CS.No:05) 

Định mức sử dụng : 1,0-2,0 kg/m2 (lớp lót+2 lớp phủ không pha nước) 

Mức độ phản xạ,% : 85±0,5 

Nhiệt độ thi công : +5°C đến +35°C 

Nhiệt độ môi trường : +5 °C ile +35°C 

Hàm lượng ẩm bề mặt phủ : < 6 % 

9- ĐÓNG GÓI

Màu sắc Trọng lượng 

Trắng sữa (thùng nhựa) 5 kg, 20 kg 

DISCLAIMER 
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The technical data contained herein is based on our present knowledge and experience and we cannot be held liable for any errors, 

inaccuracies, omissions or editorial failings that result from technological changes or research between the date of issue of this 
document and the date the product is acquired. Before using the product, the user should carry out any necessary tests in order to 
ensure that the product is suitable for the intended application. Moreover, all users should contact the seller or the manufacturer of 

the product for additional technical information concerning its use if they think that the information in their possession needs to be 
clarified in any way, whether for normal use or a specific application of our product. Our guarantee applies within the context of the 
statutory regulations and provisions in force, current professional standards and in accordance with the stipulations set out in our 

general sales conditions. The information detailed in the present technical data sheet is given by way of indication and is not 
exhaustive. The same applies to any information provided verbally by telephone to any prospective or existing customer.  




