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CT-ROCK H2
LỚP PHỦ CHỐNG THẤM GỐC XIMĂNG LINH ĐỘNG
GIỚI THIỆU
CT-Rock H2 là chất chống thấm
hai thành phần ximăng và polymer, rất
dẻo và dính kết tốt với bêtông và chất
nền của khối xây mang lại khả chống thấm

hoàn hảo.
LĨNH VỰC SỬ DỤNG
Phòng tắm và nhà vệ sinh.
Nhà bếp.
Hồ bơi.
Ao và vòi nước.
Khu vực ẩm ướt.
Bể nước.
Tường hầm.
Sàn mái.
ƯU ĐIỂM
Độ dẻo tốt.
Độ giãn dài tốt.
Bám dính tốt.
Dễ ứng dụng.
Tính trước.
Có thể dùng trên bề mặt ẩm ướt.
Dễ theo dõi.
Có thể dính ngói ở trên.
Không độc.
Có thể áp dụng vào nề.
Có thể áp dụng với bề mặt gồ ghề
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Màu sắc: xám nhạt
2
Độ bền: 30-35N/mm (28days)
2

Cường độ bám dính: 1.5-2N/mm

(28days)ph
độ giãn dài: xấp xỉ > 50% (28days)
Thời giant hi công (30ºC): 30-45min
Nhiệt độ ứng dụng: 5-45ºC
Tỉ lệ trộn: A:B 4:1 ( theo khối lượng)
CHI TIẾT MINH HOẠ

CHUẨN BỊ
Bề mặt bêtông phải sạch, không dầu,
mỡ, bụi bẩn, vệt sùi và xà bần. Phải đảm
bảo bề mặt khô và không bị thấm nước.
Tiến hành kiểm tra và khảo sát những
chỗ hổng, tổ ong vết rạn nứt của bêtông.
Tất cả phải sửa chữa trước khi thi công.
Trát vữa đặc biệt hay những khối xây đặc
biệt phải kiểm tra độ bền liên kết với
CT-Rock H2 để đảm bảo được
cường độ cần thiết. Bề mặt phải thấm
ướt đẫm nước tối thiểu trước khi thi công
2-3 giờ.
CÁCH PHA TRỘN
Người pha trộn sử dụng máy khoan
trộn tốc độ thấp (500 vòng/phút) với cánh
trộn chất lượng cao bằng thép. Tất cả
dụng cụ và thiết bị trong điều kiện tốt và
hoàn toàn sạch trước khi trộn.
Thêm từ từ CT-Rock H2 phần
A(bột) vào phần B(dung dịch) trong khi
trộn. Trộn đều khoảng từ 3-5 phút. Không
thêm nước để làm tiếp.
THI CÔNG
Dùng chổi lông cước hay con lăn quét lên
bề mặt, mỗi lớp phủ định mức 0.8kg/lớp.
Lớp đầu tiên để khô khoảng 2-4 giờ bắt
đầu lớp thứ hai. Quét lớp thứ hai vuôn
góc lớp thứ nhất. Lớp thứ hai để khô
khoảng 2-4 giờ trước khi bắt đầu bảo
dưỡng.
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BẢO DƯỠNG
CT-Rock H2 bảo dưỡng bằng cách
phun nước sạch tối thiểu 2-3 ngày sau
khi khô và 2 lần một ngày. Giữ
CT-Rock H2 ẩm để ngăn chặn việc khô
nhanh.

LIÊN HỆ
Thienco., LTD
Mobile: 0974.667.568
Email: thienco.info@gmail.com

VỆ SINH
Dùng nước rửa sạch dụng cụ và thiết bị
ngay.

HẠN CHẾ
CT-Rock H2 phải trộn bằng
thiết bị thích hợp, không được trộn

bằng tay.
Không thêm nước để làm lại
BAO BÌ
Bộ 25kg.
Phần A: 20 kg and phần B: 5 kg
BẢO QUẢN
Bảo quản trong điều kiện khô ráo và
thoáng mát. Tránh: sương, ánh nắng mặt

trời, nước, ẩm ướt và nhiệt độ cao.
TUỔI THỌ
12 tháng nếu chưa mở bao.

CẨN TRỌNG
Tránh để tiếp xúc với mắt và da, nếu tiếp
xúc thì phải rửa nhiều nước và liên hệ
gấp với bác sỹ để điều trị. Khi thi công

phải sử dụng găng và kiếng bảo hộ.

Thienco luôn sẵn sàng tư vấn cho quý vị để
có được giải pháp tốt nhất nhằm mang đến
tuổi thọ lâu dài cho công trình!

