
MASTERSEAL 590 | VỮA ĐÔNG CỨNG NHANH 
CHẶN NƯỚC TỨC THỜI 

Báo giá Masterseal 590 xin liên hệ Hotline 0945.88.33.44 để được tư 
vấn và hỗ trợ 

MÔ TẢ MASTERSEAL 590 
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 Masterseal 590[/caption] 

MasterSeal 590 đáp ứng nhu cầu của khách hàng về vữa xi măng một thành 
phần, đông cứng rất nhanh trong vòng từ 3 – 5 phút tùy vào nhiệt độ của vật 

liệu, môi trường. Nó trương nở thể tích để lấp đầy các vị trí cần chặn nước thậm 
chí trong cả điều kiện bị áp lực nước tác động thường xuyên. 

MasterSeal 590 sẽ trương nở thể tích để lấp đầy các vị trí cần chặn nước thậm 
chí trong cả điều kiện bị áp lực nước tác động thường xuyên. 

MasterSeal 590 có cường độ cao, độ bền cao nên có khả năng chặn nước lâu 
dài. MASTERSAL 590 không chứa cốt liệu kim loại hoặc các phụ gia ăn mòn, sản 
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phẩm cũng không co ngót hoặc bị oxy hoá, do vậy thích hợp trong môi trường 
ngâm nước thường xuyên sau khi đông cứng. 

MasterSeal 590 được chứng nhận là thoả mãn điều kiện sử dụng cho môi trường 
nước uống theo tiêu chuẩn 61 của NSF. 

Tài liệu sản phẩm; Xem/tải Tại đây! 

ỨNG DỤNG MASTERSEAL 590 
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 Vữa đông cứng nhanh 

Masterseal 590[/caption] 

MasterSeal 590 được khuyên dùng để xử lý những chỗ rò rỉ nước trong kết cấu 
bê tông, lấp kín trước cho mạch ngừng, khe nối cho sàn, hoặc hồ ngầm trước khi 
thi công lớp chống thấm MasterSeal. 

Ngăn chặn nước rò rỉ do áp lực qua khe hở, vết nứt, và lỗ rỗng trong bê-tông và 
vữa khi không thể sử dụng các loại vữa thường, nhựa epoxy. 

Được sử dụng để lấp kín trước cho mạch ngừng, khe nối cho sàn, hồ ngầm trước 
khi thi công lớpchống thấm THOROSEAL 
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Được xử lý cho các khe nứt, khe nối bê-tông trong các bể chứa nước. 

Dùng trong công tác xử lý nhanh các mối nối kết cấu. 

Dùng sử dụng để neo nhanh bu lông, ống nước, ống dẫn, thanh trượt, các thiết 
bị vệ sinh. 

Sử dụng trám cho các khe nối của cấu kiện bê-tông, gạch, đường hầm, hồ xử 
lý,… 

ƯU ĐIỂM MASTERSEAL 590 
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Thi công vữa đông cứng nhanh[/caption] 

Không chứa clo – không gây hại cho thép kết cấu. 

Trương nở khi đông cứng – đảm bảo chặn nước lâu dài 

Đông cứng nhanh – tính kinh tế cao vì công trình mau được tái đưa vào sử dụng 

Gốc xi măng, không chứa các chất độc hại – không gây hại cho môi trường 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MASTERSEAL 590 
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 Vữa đông cứng 

nhanh[/caption] 

Cường độ kéo 28 ngày 3 Mpa (BS 6319 Phần 7) 

Cường độ nén 30 phút 13 Mpa (AS C109) 24 giờ 31 Mpa 

7 ngày 44 Mpa 

28 ngày 52 Mpa 

Cường độ uốn 30 phút 2 Mpa (AS C348) 24 giờ 6 Mpa 

7 ngày 6 Mpa 

28 ngày 7 Mpa 

THÔNG SỐ SẢN PHẨM MASTERSEAL 590 

Màu : xám 

Dạng : bột 
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Tỉ trọng ướt : 2.14kg cho 1000cm3 

Thời gian đông kết : 2 đến 3 phút 

QUY TRÌNH THI CÔNG MASTERSEAL 590 

Chuẩn bị bề mặt 

Trộn MasterSeal 590 vừa đủ cho một lần sử dụng. Ấn chặt (không xoay tay) vào 
khu vực vết nứt, lỗ rỗng và giữ nguyên cho đến khi vật liệu đông cứng. 

Có thể dùng bay để cạo phần vữa dư xung quanh điểm rò rỉ và chỉ cạo từ giữa đi 
ra bên ngoài, và khi vữa vừa khô ngay sau khi thi công. Sử dụng dụng cụ phun 
sương để làm ẩm trước và sau khi thi công ít nhất là 15 phút. 

Hàn kín mối nối 

Để thi công cho các vết nứt ổn định giữa tường và nền, nên cắt rộng khe ra và 
sâu xuống tối thiểu 19mm, nên cắt sâu vào bên trong và bên dưới nếu có thể. 
Phun nước rửa sạch chất bẩn ở khu vực này. 

Ấn chặt MasterSeal 590vào khe nứt bằng bàn chà cong sau đó hoàn thiện phần 
vai cong tiếp giáp giữa sàn và tường. Giữ ẩm ít nhất 15 phút sau đó. 

Chặn dòng nước đang chảy 

Để ngăn chặn hiệu quả nước rò rỉ trong bê-tông hoặc vữa, cắt khe nứt, lỗ rổng 
rộng ra và sâu xuống 19mm. Cắt thành hình vuông hoặc sâu vào bên dưới nếu 
được, không nên cắt theo hình chữ V. 

Ở những khu vực có áp lực nước đẩy mạnh, không nên thi công MasterSeal 590 
ngay sau khi trộn mà nên giữ MasterSeal 590đã trộn trong tay cho đến khi cảm 

thấy vật liệu sinh nhiệt, thì ấn chặt MasterSeal 590 vào. 

Không nên bỏ tay ra hoặc rút bay ra quá sớm. Không xoay MasterSeal 590 trong 
khi ấn trong vòng 5 phút. 

Dùng bay xử lý bề mặt xung quanh sau khi đã chặn nươc hiệu quả. 

Chặn nước rò rỉ ở khe nứt, vết nứt 



Để chặn nước rò rỉ qua khe nối hoặc khe nứt ở bề mặt bê-tông hoặc vữa, cắt mở 
rộng bề ngang, độ sâu khe, vết nứt ít nhất 19 mm. Cắt sâu vào bên dưới nếu có 
thể. Dán chặt MasterSeal 590 vào và giữ ẩm ít nhất 15 phút sau khi thi công. 

Sửa chữa sự cố trong xây dựng 

Dùng dặm vá lỗ tổ ong, lổ hổng trong bê-tông, nên cắt sâu vào bê-tông ít nhất 
19 mm và cắt bỏ phần dây thép, kẽm, gỗ tạp lộ ra. Sử dụng hệ thống vữa sửa 
chữa khác của BASF để xử lý tiếp nếu không còn nước rò rỉ. 

Dùng neo chốt thiết bị nhẹ 

Để neo thép trên mặt đứng của bê-tông hoặc vữa, khoan lỗ trên bê-tông sâu và 
rộng đủ để các khoảng cách xung quanh cây thép ít nhất 12mm. 

Lấp và ép chặt MasterSeal 590 vào đầy lỗ khoan, sau đó cắm thanh thép vào 
giữa lỗ khoan vào lớp MasterSeal 590 còn mềm, tiếp tục giữ ẩm tối thiểu 15 phút 
sau. 

Tránh tác động vào thép neo trong vòng ít nhất 5 giờ sau khi thi công. 

Lưu ý: nên thi công làm nhiều lần cho diện tích thi công lớn nhằm hạn chế bị nứt 
do sinh nhiệt. 

Cắt hình chữ V (sai) 

Cắt vuông Cắt sâu (tốt nhất) 

Cách trộn 

Trộn MasterSeal 590 với nước sạch bằng tay có đeo găng tay bảo hộ. Trộn 
nhanh và đều cho đủ độ sệt. Dùng khoảng 0.26 lít nước cho 1kg vật liệu. 

Không nên trộn lâu. 

Không nên trộn quá nhiều cho một lần thi công, thông thường khoảng 2 phút. 
Không nên cho thêm nước khi vật liệu đã đông cứng. 

LIỀU DÙNG 

1kg vật liệu đã trộn chiếm thể tích khoảng 585cm3 và có thể trám được 1.45m 
dài cho khe kích thước 20mm x 20mm, tỉ trọng vật liệu khoảng 1.7kg/ lít 



ĐÓNG GÓI MASTERSEAL 590 

Thùng 5kg hoặc 20kg 

BẢO QUẢN 

Bảo quản MasterSeal 590 trong nơi mát mẻ, cách khỏi mặt đất. Tránh nơi ẩm 
ướt. 

Vật liệu khi còn nguyên thùng có thể để trong vòng 12 tháng, nhưng nếu đã mở 
thùng, thì nên dùng càng sớm càng tốt. 

CHÚ Ý 

Không thi công trên bề mặt đóng băng. 

Không thi công cho khe, vết nứt dịch chuyển. 

Không dùng cho khe co giãn. 

Không trộn lại vật liệu đã đông cứng. 

Không nên sơn hoàn thiện trực tiếp lên 

Không ngâm MasterSeal 590 tiếp xúc trực tiếp nước có độ cứng can xi dưới 
140ppm hoặc có độ PH dưới 7 hoặc trên 12, hoặc SO4 có nồng độ lớn hơn 
0.20%. 

Không sử dụng MasterSeal 590 khi phát hiện thấy hiện tượng vón cục trong 
thùng chứa sản phẩm.  

MasterSeal 590 là loại vật liệu gốc xi-măng, vì vậy có thể gây ảnh hưởng cho da 
và mắt nếu dính vào. 

Nên dùng bao tay, kiếng bảo vệ mắt và khẩu trang khi thi công vật liệu này. 

Nên rửa bằng nước sạch ngay lập tức nếu vật liệu tiếp xúc với da và mắt. 

Trong trường hợp nghiêm trọng phải đưa ngay đến cơ quan y tế gần nhất. 

Thực hiện các yêu cầu an toàn như khi sử dụng 



Xem thêm: 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://chongtham586.vn/san-pham/masterseal-530/
https://www.facebook.com/sika586

