Boscocem Slurry

Boscocem Slurry là hồ phủ chống thấm 2 thành phần. Sản phẩm mang gốc xi măng và
polyme.
PHẠM VI ỨNG DỤNG
Chống thấm cho:
·

Bể nước

·

Phòng tắm, ban công, sân thượng

·

Bể bơi, sân bể bơi

·

Mái che

·

Bồn cây

·

Tường ngoài

Áp dụng (như lớp lót) để chống rỉ, ngấm nước:
·

Trước khi ốp, lát đá

·

Trước khi lát sàn gỗ

·

Trải nhựa sàn, trải thảm

ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG
·

Bề mặt áp dụng sản phẩm này có thể dùng để ốp lát được

·

Bảo vệ bê tông khỏi cacbonat và các chất ô nhiễm

·

Có khả năng bám dính vào bề mặt ướt

·

Tạo bề mặt có thể sơn được như tường

·

Bề mặt cứng và chống mài mòn

CÁC LOẠI BỀ MẶT CÓ THỂ ỨNG DỤNG
Bám dính tốt trên bề mặt
·

Bê tông

·

Bề mặt xi măng cát

·

Các bề mặt thép

·

Các bề mặt kim loại

·

Ống PVC

HƯỚNG DẪN TRỘN

Boscocem Slurry được đóng gói theo 2 thành phần. Đổ thành phần lỏng vào thùng, sau
đó từ từ đổ thành phần bột vào và khuấy đều liên tục. Trộn ngay trên công trường bằng
máy khuấy tốc độ thấp. Đối với số lượng nhỏ, có thể khuấy bằng tay.
HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Làm ẩm- tất cả bề mặt bê tông và xi măng phải được phun ướt trước khi quét Boscocem Slurry.
Tốt
nhất nên thi công 2 lớp. Lớp thứ 2 quét theo chiều vuông góc với lớp thứ nhất.
Trường hợp lớp quét thứ nhất đã được thi công từ ngày hôm trước, nên phun ướt trước khi quét
lớp thứ 2.
Tránh để màng Boscocem Slurry khô quá nhanh. Nên để khô ít nhất trong vòng 24 tiếng nhằm
đảm bảo tính chống thấm cao.
CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt phải có kết cấu chắc, sạch, không có bụi, vụn vữa, dầu mỡ và các chất bẩn khác.
Các vết nứt và lỗ rỗng tổ ong cần được xử lý bằng Flowfill Grout GP
LÀM SẠCH
Các dụng cụ và thiết bị có thể được vệ sinh bằng nước sạch trước khi thi công

ĐÓNG GÓI

Boscocem Slurry: Thành phần nước 5kg
Thành phần bột 20kg

ĐỊNH LƯỢNG DỰ TÍNH

1. Sàn ẩm thường: 1 - 2 kg/ m2
2. Áp suất thuỷ tĩnh: 2 - 2.5kg/ m2

BẢO QUẢN VÀ LƯU KHO

Thời gian lưu kho của Boscocem Slurry là 12 tháng. Giữ ở nơi khô ráo và nhiệt độ phù
hợp.
CHÚ Ý
·

Không bao giờ vượt quá 4kg Boscocem /m2 (cho 1 lớp)

·

Không áp dụng cho các bề mặt có bitum và polyurehane

·

Chỉ áp dụng cho các bề mặt sạch. Bề mặt phải được phun ướt nhưng không phải là bề mặt có
nước chảy qua hoặc bị rò rỉ.

·

Boscocem không phải là chất liệu dùng cho bề mặt trang trí hoàn thiện. Sản phẩm không gây
ảnh hưởng cho các sản phẩm phủ khác. Nếu

cần bề mặt trang trí, nên sử dụng các loại sơn phủ đã được chứng nhận lên trên bề mặt của của
Boscocem.

·

Tránh ánh nắng trực tiếp chiếu lên bề mặt của Boscocem Slurry.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dạng
Chất liên kết
Giãn nở

Bột màu xám, chất
lỏng sệt màu trắng
Xi măng
Silica chọn lọc

Hợp chất
Độ bám dính bê tông
Cường độ nén

Mức độ thấm nước tại
0.2kg/cm3 trong 6 giờ (DIN
1048. Phần 5)
Thẩm thấu hơi nước (ASTM
E96:95)
Thời gian ninh ban đầu 20oC
Thời gian ninh sau cùng 20oC

Acrylic polyme
0.5N/mm2
20N/m2 - 7 ngày
35N/mm2 - 28 ngày
Khống thấm
dưới 10g/m2
3 tiếng
4-6 tiếng

SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN
Boscocem có chứa ximăng và có thể gây viêm da. Nên dùng găng tay và kính bảo hộ khi làm việc
tiếp xúc với sản phẩm này.

