
Betofix ® Waterstop
Lớp phủ gốc dung môi làm lớp bảo vệ bề mặt ẩm

Betofix ® Waterstop thích ứng làm lớp bảo vệ bề mặt ẩm trong tầng hầm, tường, phòng điều hòa.

Đặc điểm kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị mặt nền: 

Mặt nền cần phải sạch, khô và không bám bụi, dầu, mỡ hoặc vật liệu bám dính kém.

Thi công: 

Khuấy kĩ sản phẩm trong thùng của nó. Lăn/quét 2 lớp Betofix ® Waterstop. Pha với dung môi Neotex 1080(10-15%).

Lưu ý:

Nếu có áp suất âm gia tăng, trước hết nên quét một lớp chống thấm gốc xi măngNeopress® được gia cường bằng 

nhũ tương Revinex® bằng cách tạo lỗ hở. Sau khi bịt kín các lỗ hở này, quét Betofix® Waterstop

Màu sắc: Trắng

Đóng gói: Thùng 1kg và 5kg

Vệ sinh dụng cụ: Dùng dung môi Neotex 1080

Tẩy vết bẩn: Dùng dung môi Neotex 1080
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CONSTRUCTION CHEMICALS

ATHENS:V.MOIRA, INDUSTRIAL AREA MANDRA, 19600, ATHENS, GREECE, TEL:+30 210 5557579, FAX:+30 210 5558482

THESSALONIKI: 10TH KM N.R THESSALONIKIS-POLIGIROU, 57001, THERMI THESSALONIKI, GREECE, TEL:+30 2310 467275, FAX: 2310 463442

0Tỷ trọng (25 C):1,42kg/l

0Điểm bắt cháy:+42 C

2Định mức tiêu thụ:500gr/m  cho 2 lớp

0Thời gian khô (25 C): 4-5 giờ

0 0Nhiệt độ môi trường:+5 C - +35 C

0Thời gian cho lớp kế tiếp (25 C): 24 giờ

Lĩnh vực ứng dụng 

Đặc tính / Ưu điểm

- Sử dụng đơn giản và không yêu cầu đặc biệt về vấn đề chuẩn bị bề mặt

- Bám dính hoàn hảo với bề mặt xốp hoặc bề mặt kiềm

- Có khả năng chịu áp suất âm tăng

- Chịu hóa chất tẩy rửa

- Không vàng hóa

Bảo quản

Thời hạn sử dụng 2 năm khi được bảo quản nguyên thùng, tránh ánh nắng trực tiếp và sương giá.
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