METHOD STATEMENT
BƠM HỒ DẦU XI MĂNG VỚI
SIKA® INTRAPLAST® Z-HV
SIKA LIMITED (VIETNAM)

1 MỤC ĐÍCH
Bơm hỗn hợp xi măng nước cùng phụ gia trương nở vào các vết nứt và các lỗ hổng của kết cấu bê tông.

2 CHUẨN BỊ






Khoan những lỗ 6 mm dọc theo vết nứt, khoảng cách giữa 2 lỗ khoan 300 mm. Các lỗ phải đủ
sâu để gắn ống kim loại (khoảng 20 mm).
Gắn ống kim loại vào các lỗ và dùng Sika®-102 chất cản nước để cố định ống.
Dùng bàn chải sắt hoặc giấy nhám làm sạch bề mặt bê tông sát ngay vết nứt.
Lau sạch bề mặt bê tông bằng giẻ sạch để loại bỏ bụi bám và những chất dễ bong tróc.
Dùng Sika®-102 niêm kín bề mặt được làm sạch bằng dao bay hoặc bay.

3 BƠM VẾT NỨT







Sau thời gian bảo dưỡng Sika®-102, có thể bắt đầu được bơm vữa xi măng.
Bắt đầu từ một bên hoặc vị trí thấp nhất của vết nứt, gắn vòi bơm vào ống đầu tiên, bơm vữa xi
măng vào vết nứt cho đến khi vữa xi măng rỉ ra ở ống kế bên, niêm kín ống vừa bơm và tiếp tục
qui trình trên, cứ như thế tiếp tục cho đến khi tất cả các ống được bơm đầy.
Mẻ trộn vữa xi măng : 50 kg xi măng
500 g Sika® Intraplast® Z-HV
19 lít nước (Nước / Xi măng = 0.38)
Bắt đầu từ ống được bơm đầu tiên, ống bơm được nối lại và kiểm tra xem ống đã bơm đầy
chưa. Tiếp tục việc kiểm tra dọc theo vết nứt cho đến ống cuối cùng.
Sau thời gian bảo dưỡng 12 giờ, dùng máy mài cạnh hoặc các thiết bị thích hợp để cắt ống.
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Hỗn hợp xi măng
(với SIKA® INTRAPLAST ® Z-HV)
(Xin vui lòng liên hệ với phòng kỹ thuật của công ty để đươc tư vấn thêm).
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Các thông tin này và mọi tư vấn khác 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 đúng cách trong điều kiện bình thường theo
hướng dẫn của Sika. Các thông tin này chỉ sử dụng cho (các) thi công và (các) sản phẩm ghi cụ thể tại đây. Trong trường hợp có
thay đổi về tham số thi công, chẳng hạn như cốt liệu, v.v., hoặc trong một trường hợp thi công khác, hãy tham khảo ý kiến của
Phòng Kỹ Thuật Sika trước khi sử dụng. Các thông tin ở đây không có nghĩa là người sử dụng không cần thí nghiệm sản phẩm
trước khi ứng dụng cho mục đích thi công của mình. Mọi đơn hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện
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 tài
liệu này theo yêu cầu.

