QUY TRÌNH THI CÔNG

SikaLatex® TH

Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối

Dụng cụ

Thùng trộn

Bàn chải sắt

Bay thép vuông

Cọ quét

Dụng cụ làm ẩm

Phương pháp trộn
Lắc đều bình sản phẩm trước khi trộn.
 Chất kết nối cho lớp vữa trát / lớp kết nối bê tông cũ và mới:

+

1 Lít

+

1 Lít

SikaLatex® TH

4Kg

Nước

Xi măng

 Lớp trát sàn chống thấm
Phần A:

+

1
Xi măng

Phần B:

3

+

1
SikaLatex® TH

Cát

3
Nước

Cho từ từ Phần B vào Phần A, khuấy cho hỗn hợp sệt như vữa tô là được.

Thi công

1
Vệ sinh sạch sẽ bề mặt
cần thi công.

2
Làm ẩm bão hòa bề
mặt bằng nước sạch.

3
Quét lớp hồ dầu kết nối
và chống thấm SikaLatex® TH bằng cọ

Chú ý:
- Luôn luôn trộn xi măng vào hỗn hợp SikaLatex® TH nước để làm chất kết nối
- Tuân thủ các biện pháp bảo dưỡng tiêu chuẩn
- Luôn luôn bão hòa bề mặt thi công nhưng không để đọng nước
- Nếu thi công nhiều lớp thì phải thi công khi lớp trước đó còn ướt

4
Thi công lớp vữa chống
thấm SikaLatex® TH dày
15–20 mm

HƯỚNG DẪN
THI CÔNG SẢN PHẨM

Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa
trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng
1800 599 950
dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều
kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay
vnm.sika.com
từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền sikavietnam@vn.sika.com
thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện
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hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

