VICTA-MEMBRANE
Sơn chống thấm bitum gốc nước
MÔ TẢ
VICTA-MEMBRANE là loại sơn chống thấm 1 thành phần, thi công nguội dạng bitum gốc nước.
PHẠM VI ỨNG DỤNG
VICTA-MEMBRANE được dùng trong các trường hợp sau:
- Làm lớp lót cho các vật liệu chống thấm dạng màng bitum khác;
- Chống thấm cho các bề mặt bê tông và vữa dưới lòng đất;
- Chống thấm sàn mái;
- Chống thấm ban công;
- Chống thấm cho tường;
- Các kết cấu dùng nước khác (trừ bể nước ăn).
ƯU ĐIỂM
- Bám dính tốt trên cả bề mặt khô và ẩm (không đọng nước);
- Dễ thi công bằng chổi hay bình phun;
- Khô nhanh, tạo thành một lớp phủ bền và linh hoạt;
- Độ bám dính và khả năng lấp đầy vết nứt cao;
- Sử dụng được trên cả các bề mặt cũ và mới.
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
- Dạng/ màu sắc sản phẩm: lỏng/đen;
- Bao gói: 18 kg/thùng.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
Đặc tính kỹ thuật

Đơn vị

Mức chất lượng

Phương pháp thử

Dạng

-

Lỏng

Ngoại quan

Màu sắc

-

đen

Ngoại quan

Tỷ trọng

kg/lít

1,00 ÷ 1,05

TCVN 8817-14: 2011

Hàm lượng chất rắn

%

53 ÷ 58

TCVN 2093: 1993

Thời gian khô bề mặt

Giờ

≤ 12

TCVN 2097: 1993

Cường độ chịu kéo

Mpa

≥ 1,0

ASTM D412

Độ giãn dài khi đứt

%

≥ 500

ASTM D412

Mpa

≥ 1,0

ASTM D4541

Độ bám dính với bê tông
LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG
- Lớp lót: 0,2 ÷ 0,3 kg/m2;

- Lớp phủ: 0,5 ÷ 0,6 kg/m2/lớp (định mức trung bình 2,0 kg/m2 cho 1 mm chiều dày).
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt nền phải sạch, đặc chắc, không bị đọng nước và không bị nhiễm các chất
làm bẩn như dầu nhờn, hợp chất bảo quản và bụi bề mặt;
- Thi công lớp lót: Thêm 20÷50% nước vào VICTA-MEMBRANE và trộn đều. Dùng cọ hay bình
phun phủ một lớp lót lên bề mặt. Để cho lớp lót này khô hoàn toàn trước khi thi công các lớp tiếp
theo.
- Thi công: Thi công VICTA-MEMBRANE lên bề mặt sạch và đã được quét lót bằng cọ hoặc bình
phun. Khi phun lên mặt ngoài tường bên dưới lòng đất, phải đảm bảo bề mặt được phủ một lớp dày
đều và không còn các lỗ kim. Để chống thấm nên thi công 2÷3 lớp. Chờ các lớp khô bề mặt trước
khi thi công các lớp tiếp theo.
ĐIỀU KIỆN LƯU KHO
- Lưu giữ tại nơi khô ráo, thoáng mát;
- Thời gian sử dụng: 12 tháng;

