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1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN 

Dự án: ……………………………………………………. 

Địa điểm: …………………………………………………. 

Chủ đầu tư: ………………………………………………. 

Nhà thầu: ………………………………………………….. 
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2. VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG 

2.1. Máy móc thiết bị 

 

 
Máy khoan – Máy mài Máy khuấy trộn cầm tay 

 

 

Máy đục bê tông Găng tay – Kính bảo hộ 

 

Ống nước         Búa – Đục - Kéo Ru lô – Cọ 
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Dây cáp điện Bay thép Đèn chiếu sáng 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Máy phun graco Máy phun H9000 Máy nén khí 10HP 

- Ngoài ra còn có máy bơm nước và các dụng cụ cầm tay khác. 

Ghi chú:  Các thiết bị dụng cụ có thể sử dụng loại khác có tính năng tương đương 

 

2.2. VẬT LIỆU CHỐNG THẤM CHÍNH 

 

 

  

 

 Mô tả: Revinex flex FP kết liền khe nứt. 

Bám dính hoàn hảo lên hầu hết các chất nền 

xây dựng, như bê tông, đá, gốm sứ và gạch. 

Chịu áp suất thủy tĩnh âm và dương. 

 Nhà sản xuất: Neotex – Hy Lạp 

 Ứng dụng: Hệ thống chống thấm tầng hầm, 

tường, hầm, bể (không chứa nước uống) 

hoặc chống thấm thông thường khi cần độ 

bám dính tăng cường. Chống thấm mặt trong 

của tường và sàn tầng hầm để chống áp 

suất nước âm nhẹ. Chống thấm và bảo vệ 

mặt tường ngoài chìm dưới đất. 
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2.3. VẬT LIỆU CHỐNG THẤM PHỤ 

 

 

 

 

 Mô tả: Lanko 701 là vữa rót gốc xi 

măng không co ngót, tự san phẳng. 

 Nhà sản xuất: Parex-Thailand. 

 Ứng dụng: dùng làm vữa rót các lỗ 

hổng, nền móng… 

 

 

 

  Mô tả : BS-8430 SBR  Latex là nhựa 

copolymer chống thấm chất lượng cao 

được pha trộn với các hóa chất phụ trợ 

đặc biệt. Nó là chất phân tán gốc nước 

của polyme tổng hợp, làm tăng đáng 

kể tính dễ thi công cho bê tông và vữa 

được sử dụng cho sửa chữa, mặt sàn 

và vữa trát cho các cao ốc và công 

nghiệp xây dựng. 

 Nhà sản xuất: Bossil -  Malaysia. 

 Ứng dụng: Trám vá vết lồi, lõm, góc 

chân tường. Tăng tính kết dính và khả 

năng chống thấm của vữa hồ. 
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3. BIỆN PHÁP THI CÔNG 

3.1. Tiêu chuẩn áp dụng và các yêu cầu chung 

1) Tiêu chuẩn 

- TCVN-5674-1992: Công tác hoàn thiện và nghiệm thu; 

- TCVN 4055-1985:Tổ chức thi công xây dựng; 

- TCXDVN 296:2004: Giàn giáo – Yêu cầu an toàn; 

- TCVN 2287:1978: Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – Quy định chung; 

- TCXDVN 371:2006: Nghiệm thu chất lượng công tác xây dựng; 

- TCXD 5637-1991: Quản lý chất lượng xây dựng và lắp đặt – Quy định chung; 

2) Các yêu cầu chung 

- Cần chuẩn vị công cụ và có phương án che chắn mưa to nắng gắt trong quá 
trình thi công chống thấm. 

- Điều kiện thời tiết cho phép thi công phải tuân theo quy định của nhà sản xuất 
vật liệu chống thấm. 

 

3.2. Chuẩn bị mặt bằng chống thấm 

 

  

Bề mặt chưa đạt yêu cầu Bề mặt đã đạt yêu cầu 
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3.3. Chống thấm Tầng hầm 

1) Chuẩn bị: 

 Đục, băm loại bỏ toàn bộ các vật liệu thừa, rơi rớt như vữa, bêtông, sắt thép, 

coffa, ...trong khu vực thi công bằng công cụ phù hợp. 

 Trộn xi măng và cát theo tỷ lệ 1 : 3, trộn BS-8430 - SBR Latex  và nước theo tỷ 

lệ 1 : 3, sau đó trộn 2 hỗn hợp trên lại với nhau với tỷ lệ 1 : 1. Tiến hành trám vá 

các vị trí lồi, lõm bằng vữa xi măng có trộn BS-8430 - SBR Latex ( nếu có) 

 Vệ sinh sạch sẽ lại toàn bộ bề mặt trước khi thi công lớp thứ nhất. 

2) Trộn vật liệu: 

 Mỗi bộ Revinex Flex FP đóng gói 32 kg gồm một thành phần bột Revinex Flex 

25 kg và một thành phần lỏng Revinex Flex FP 7 kg. 

 Đổ thành phần lỏng Flex FP vào thùng sạch, rồi đổ từ từ thành phần bột vào 

thùng và dùng máy khuấy có mũi xoắn ốc với tốc độ chậm trong vòng 3 – 5 phút 

đến khi hỗn hợp đồng đều. 

3) Trình tự thi công: 

 Dùng bình xịt nước làm ẩm lại bề mặt thi công, không cho đọng nước. 

 Tiến hành thi công lớp Revinex Flex FP  thứ nhất bằng máy phun ( hoặc con 

lăn ). Luôn thi công theo một phương nhất định, để khô hoàn toàn khoảng 2 – 4 

giờ. Định mức 1.5 kg/m2/lớp. Nghiệm thu lớp thứ nhất . 

 Khi lớp thứ nhất vừa xe khô, tiến hành thi công ngay lớp thứ hai, lớp thứ hai 

cũng thao tác và định mức giống lớp thứ nhất, hướng vuông góc so với lớp thứ 

nhất, để khô hoàn toàn. Nghiệm thu lớp thứ hai . 

 Sau thi công lớp thứ hai khô khoảng 2 – 3 ngày, ta tiến hành test ngâm nước 

trong vòng 24h để kiểm tra vết nứt rò rỉ. Nghiệm thu và bàn giao. 
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 Chủ đầu tư cán trát lớp vữa xi măng M75 dày 2cm để bảo vệ màng không bị tác 

động thời tiết và các tác nhân cơ học khác. 

 

                                  MẶT CẮT CHI TIẾT CHỐNG THẤM TẦNG HẦM 
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4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CATALOGUE 


