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CT-POLYSEAL
CT-POLYSEAL: Màng chống thấm đa năng dạng lỏng, chuyên dụng cho các công trình dân
dụng, có khả năng đàn hồi co dãn cao, chịu được tia cực tím, chịu muối, cho phép vật liệu nền
thở, có độ bám dính cao trên hầu hết các loại vật liệu.
CHI TIẾT ỨNG DỤNG CT-POLYSEAL:
Vật liệu chống thấm đa năng dạng màng phủ gốc Polyme. Được
ứng dụng rộng rãi nhờ vào đặc tính đàn hồi cao, có độ dính bám
rất tốt trên tất cả các bề mặt vật chất cần chống thấm hay bảo vệ.
Có khả năng chống chịu với nhiều dạng môi trường khắc nghiệt
như: Nhiệt độ cao, vùng sương muối, nước mặn, thậm chí axit kiềm - clo... Nhưng vẫn cho phép vật liệu nền thoát ẩm.
Lĩnh vực ứng dụng vật liệu: CT-Polyseal được sử dụng chống
thấm và bảo vệ ở các vị trí như: Sê nô, sàn mái, tường nhà mặt ngoài trời, các khu tắm giặt,
toilet, chậu trồng cây, các bể chứa nước, bể phối cảnh . Vật liệu không gây độc hại đến nguồn
nước, hay người sử dụng.
Đặc biệt phù hợp dùng sơn bảo vệ cho các hạng mục xây dựng ở khu vực ven biển để chống xâm
thực trực tiếp của nước mặn hoặc hơi muối.
Có thể dùng thay keo, trong việc dán mí , cũng như chống dột chảy cho các loại máng xối được
uốn bằng tôn hay dùng che. bọc các vết nứt mà nước không thể thấm qua được
I.
II.

ỨNG DỤNG: Tường nhà, sân thượng, mái bê tông, mái amiăng, mái UAC, bồn trồng
cây, bể nước, khu vệ sinh, máng nước, cống thoát nước, tường gạch,…
TIỆN ÍCH: Dễ dàng sử dụng với bàn chải quét, ru lô hoặc máy phun. Có thể thi công
CT-POLYSEAL ngay trên bề mặt còn ẩm ướt, CT-POLYSEAL có thể kẻ thành các
đường chỉ thẳng khi thi công trên chân tường, góc
cạnh hay các hạng mục đòi hỏi tính thẩm mỹ cao.
1. Dễ hòa tan:
CT-POLYSEAL đã được kiểm
nghiệm không có tác hại gì với người trực tiếp thi
công, không độc hại với nguồn nước sử dụng.
CT-POLYSEAL cho khí thoát
ra nên không gây bọng khí chống rỉ sét cốt thép bên
trong.
2. Khắc phục các vết rạn, nứt: CTPOLYSEAL khắc phục và bịt kín vết rạn nứt. Khi sử
dụng CT-POLYSEAL thì các kẻ nứt không cần phải đục ra hay xử lý vật liệu gia
cố khác vì nhờ đặc tính đàn hồi sẵn có của CT-POLYSEAL.
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3. Hút và thoát ẩm: Lớp phủ CT-POLYSEAL cho phép thoát ẩm hai chiều, ngăn
chặn rêu mốc cho hạng mục xử lý.
4. Độ bền: CT-POLYSEAL có sức chịu bền với mọi điều kiện thời tiết, nhất là chịu
nhiệt, kháng lại tia UV.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
MÔ TẢ
Loại hình

NỘI DỤNG
Lớp sơ màng dày không
mùi
Màu sắc
Trắng, đen, xám
Tỷ trọng
1,2kg/lit màng dạng lỏng
Độ căng tối đa
150psi
Độ giãn dài
690%
Độ dày sau khi hoàn thành 0.3-0.5mm/2 lớp
Định mức
2.5m2/1lit
Độ phong hóa
Chịu được sốc nhiệt,
kháng tia UV
Xịt thí nghiệm muối
Không có thay đổi về tính
co giãn và đàn hồi
Độ thoát ẩm
25,5gm/m/24h
Độ đặc %/m/m
68,4
Thí nghiệm Crack (rạn Không mất đi sự liên kết
nứt)
hoặc rạn nứt
Khả năng chịu áp lực nước 6.0Mpa
IV.
V.

TIÊU CHUẨN

ASTMD-412
ASTMD-638

ASTMC-82SPA
ASTMB-117
ASTMD-1653
ASTM 2369
ASTMC-836-95
ASTMD-4541

ĐÓNG GÓI: Thùng 20kg
LƯU GIỮ: Đặt nơi thoáng mát, nhiệt độ từ 4-370C, đậy nắp kín sau khi sử dụng. Hạn
sử dụng sản phẩm 12 tháng tính từ ngày sản xuất.

