
MASTERSEAL 555 | CHỐNG THẤM GỐC XI 
MĂNG POLYME 

Báo giá Masterseal 555 xin liên hệ Hotline 0945.88.33.44 để được tư 
vấn và hỗ trợ 

MÔ TẢ MASTERSEAL 555 
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 Masterseal 555[/caption] 

Masterseal 555 là sản phẩm được đóng gói sẵn với 2 thành phần: Th/phần A là 
hợp chất polyme lỏng và Th/ phần B là hợp chất dạng bột trộn sẵn. Khi 2 thành 
phần được trộn đều sẽ tạo thành hỗn hợp dẻo mịn, chống thấm, có khả năng 
bám dính cao trên tất cả các bề mặt, chịu được thời tiết và các vết nứt trên bê 

tông 

Sản phẩm này có nguồn gốc từ nhựa tổng hợp chọn lọc và xi măng. 

Tài liệu kỹ thuật: xem/tải Tại đây! 

PHẠM VI ỨNG DỤNG MASTERSEAL 555 

https://onedrive.live.com/?cid=4BD51B7C79341E19&id=4BD51B7C79341E19%21994&parId=4BD51B7C79341E19%21103&o=OneUp
https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/06/MASTERSEAL-555.png
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 Thi Công 

Chống Thấm Masterseal 555[/caption] 

Masterseal 555 được dùng làm lớp phủ chống thấm lót dưới bê tông, vữa xây, 
gạch ngói, v v. Ứng dụng chống thấm hiệu quả cho nhiều nơi như: 

Bản mặt cầu 

Những nơi ẩm ướt, nhà bếp, nhà vệ sinh 

Sân thượng, ban công 

Sản phẩm cũng rất thích hợp cho các ứng dụng quét chống thấm cho các kết 
cấu như: 

Thành cầu, dầm cầu và trụ cầu 

Bể, bồn chứa nước 

Nền móng ngầm và phía trên mặt đất 
Mái bê tông 

Masterseal 555 không chịu được tải trọng, nếu có tác động cơ học do đi lại thì 

nên phủ lên trên một lớp vữa bảo vệ hoặc lót gạch. 

ĐẶC TÍNH VÀ ƯU ĐIỂM MASTERSEAL 555 

https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/06/Thi-công-chống-thấm-3.jpg
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 Thi Công Chống Thấm[/caption] 

Đàn hồi Chịu được vết nứt bêtông đến 2mm 

Thẩm thấu hơi nước Cho phép bề mặt thoát hơi nước, ngăn ngừa áp lực do sự 
tích tụ hơi nước. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MASTERSEAL 555 
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 Thi Công Chống Thấm[/caption] 

https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/06/Thi-công-chống-thấm-2.jpg
https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/06/Thi-công-chống-thấm-4.jpg


Chuẩn bị bề mặt 

Đây là khâu rất quan trọng có tính quyết định đến chất lượng của sản phẩm. 

Bề mặt phải có kết cấu chắc, sạch, không có các vụn dầu, mỡ, hay các chất bẩn 
khác. Vụn xi-măng, dăm, chất tháo khuôn, màng bảo dưỡng và các chất bẩn 
khác phải được làm sạch bằng máy phun cát ẩm, phun nước áp lực cao (khoảng 
150 bar) hoặc các phương pháp thích hợp. 

Sửa chữa bề mặt như lỗ rỗng, tổ ong v.v… bằng vữa sửa chữa Barra để có được 
bề mặt phẳng. 

Bảo hòa ẩm bề mặt bằng nước sạch trước khi thi công Masterseal 555 

Cách trộn 

Trộn bằng máy. Nên trộn bằng máy khoan công nghiệp loại mạnh tốc độ chậm 
(600 vòng/ phút) với cánh trộn thích hợp. Cho thành phần A (lỏng) vào trong 1 
thùng sạch. Cho máy trộn chạy và cho thành phần B (bột) vào từ từ. Trộn trong 
khoảng 2 phút cho đến khi có được hỗn hợp đồng nhất. 

Thi công 

Nên che chắn khu vực thi công khỏi bị ánh nắng mặt trời trực tiếp và gió mạnh 
để tránh sự khô quá nhanh của lớp quét chống thấm. 

Masterseal 555 Thi công ít nhất là 2 lớp với độ dày trung bình mỗi lớp là 1mm. 
Để tránh các lỗ châm kim, thi công lớp thứ hai vuông góc với lớp thứ nhất. Tránh 
gây bọng khí giữa các lớp thi công. Nếu vật liệu bị cứng thì phải bỏ và trộn tiếp 
vật liệu mới. Không nên thi công ngoài trời nếu có khả năng mưa trong vòng 2 
giờ. 

BẢO DƯỠNG MASTERSEAL 555 

Sư khô chậm của màng Masterseal 555 sẽ đảm bảo sự bảo dưỡng đồng nhất và 
tính năng chống thấm cao. Tuy nhiên, phải bảo vệ Masterseal 555 khỏi việc bị 
khô quá nhanh do nhiệt độ cao hay gió mạnh. 

Những lớp sơn phủ lên lớp chống thấm này nên được thi công sau đó 7 ngày. 



THIẾT BỊ  

Trộn: 

Khoan công nghiệp loại mạnh tốc độ chậm (600 vòng/ phút) và cánh trộn thích 
hợp. 

Thi công: 

 Máy phun hay cọ quét. 

Chú ý:  

Máy phun không tự trộn, do đó vật liệu phải được trộn trước khi cho vào máy. 

VỆ SINH DỤNG CỤ 

Rửa sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước trước khi lớp chống thấm đông cứng. 

DỮ LIỆU DỰ TÍNH MASTERSEAL 555 

Mật độ phủ của Masterseal 555 tối thiểu từ 0,9 – 1,0 kg/m2 trên mỗi lớp để có 
được lớp lót ướt dày khoảng 0,65 – 0,75mm. Do đó, với hai lớp, cần 1,8 – 2,0 
kg/m2  vật liệu. Mật độ phủ phụ thuộc vào cách trát, kết cấu và độ xốp của bề 
mặt. 

ĐÓNG GÓI MASTERSEAL 555 

Sản phẩm được đóng gói như sau: 

Trọng lượng bao Thành phần A 

45kg 20kg 

HẠN DÙNG 

Masterseal 555 có hạn sử dụng là 12 tháng nếu được bảo quản trong bao bì 
nguyên, giữ ở nơi khô ráo và nhiệt độ phù hợp. 

Xem thêm: Masterseal 530 

 

https://chongtham586.vn/san-pham/masterseal-530/


Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY TNHH TM&DV 586 

Địa chỉ: 37 Hưng Thịnh-Yên Sở-Hoàng Mai-Hà Nội 

VP HCM: Tam Bình - Tam Phú - Thủ Đức - Hồ Chí Minh 

Hotline: 0945.88.33.44 

Email: quanly586@gmail.com 

Website: chongtham586.vn 

Facebook: Chống thấm 586 

 

https://www.facebook.com/sika586

