
MASTERSEAL 620 | SƠN CHỐNG THẤM GỐC 
BITUM NHŨ TƯƠNG 

Báo giá Masterseal 620 xin liên hệ Hotline 0945.88.33.44 để được tư 
vấn và hỗ trợ 

MÔ TẢ MASTERSEAL 620 
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 Masterseal 620[/caption] 

MasterSeal 620 là dạng nhũ tương màu nâu gốc cao su/bitum với độ bám dính 
cao, sau khi khô hoàn toàn sẽ tạo màng bền chắc không mối nối, là dạng màng 

chống thấm đàn hồi có khả năng ngăn ẩm và hơi nước. 

Tài liệu kỹ thuật : Xem/tải Tại đây 

ỨNG DỤNG MASTERSEAL 620    
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Chống thấm gốc bitum[/caption] 

Chống ẩm cho kết cấu: tạo thành một dạng màng chống ẩm và chống thấm cho 
bê tông và gạch xây 

Sàn: tạo thành lớp màng chống thấm cho kết cấu sàn xây mới hay xử lý bề mặt. 

Tường: dùng cho tường bên trong lẫn bên ngoài 

Mái: dùng để bảo trì cho nhiều dạng sàn mái bao gồm: sàn có lớp cách nhiệt, 
asphalt, mái tôn, nhôm, bê tông, bê tông nhẹ, vữa, gỗ, đá phiến, xi măng board, 
và đóng vai trò là lớp ngăn ẩm. 

Đóng vai trò kết nối cho sàn gỗ và gỗ mosaic, lớp cách nhiệt, foam cách nhiệt, 
gỗ ép và để tạo thành lớp kết dính cho hồ tô. 

THÀNH PHẦN MASTERSEAL 620   
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 Thi công khò màng[/caption] 

MasterSeal 620 là dạng nhũ tương dạng sệt, thi công dạng lỏng quét lớp gốc 
bitum/cao su. 

 ĐÓNG GÓI MASTERSEAL 620      
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MasterSeal 620 được cung cấp theo dạng thùng 20L và dạng phuy 200L. 

 DỮ LIỆU KỸ THUẬT MASTERSEAL 620      

Màu sắc Nâu 

Tỷ trọng Khoảng 1Kg/L 

Điểm bắt cháy Không bắt cháy 

Nhiệt độ ứng dụng -300C - +1000C 

Hàm lượng cao su 10% khi màng khô 

Lượng chất hữu cơ bay hơi 

VOC 
Không 

TIÊU CHUẨN   

      

Fire Classification - BS EN ISO 11925 Part 2 / BS EN 13501 Part 1:2007 + 
A1:2009 

THI CÔNG MASTERSEAL 620       
MasterSeal 620 có thể được thi công bằng cọ hoặc bàn cào cao su. Tất cả các bề mặt trước khi được thi công 
cần phải cứng chắc, ổn định, bằng phẳng và không nhiễm bụi bẩn, bể vỡ, dầu nhớt hoặc đọng nước trên bề 
mặt. Bề mặt quá nóng, quá khô hoặc quá xốp phải được xử lý trước bằng 1 lớp lót 

trước khi thi công lớp  

Khi thi công các lớp tiếp theo, cần phải đợi lớp trước đó khô hoàn toàn. 

 THI CÔNG LỚP BẢO VỆ BÊN DƯỚI SÀN         

MasterSeal 620 có thể được thi công trên bê tông mới ngay sau khi dỡ bỏ cốp 
pha. Rải một lớp cát sạch lên trên lớp đầu tiên để tăng độ dày, đồng thời cũng 
dễ kiểm soát việc thi công các lớp trên. 

 THI CÔNG LỚP KẸP GIỮA 2 LỚP        

Thi công 2 lớp phủ với chiều vuông góc nhau. Rải 1 lớp cát sạch lên trên lớp thứ 
2 để tạo nhám nhằm tăng khả năng kết nối vào lớp vữa (tối thiểu 50mm) bên 



trên nó. Màng MasterSeal 620 phải được kết nối trực tiếp với lớp bê tông chống 
ẩm (khi có thể). 

 NGĂN ẨM CHO TƯỜNG          

Loại bỏ tất cả các lớp phủ và vữa tô cho đến khi lộ mặt gạch tường. Thi công 3 
lớp lên trên. Rải 1 lớp cát sạch lên trên lớp thứ 3 để tăng độ bám dính của lớp 
vữa tô, nên sử dụng vữa tô có trôn thêm MasterEmaco P 158. 

 BẢO DƯỠNG/THỜI GIAN KHÔ 

MasterSeal 620 sẽ mất nhiều thời gian để khô hoàn toàn khi phải thi công nhiều 
lớp, trong điều kiện độ ẩm cao và nhiệt độ thấp. 

Nên tạo môi trường thông thoáng, để dễ bay hơi và giảm thời gian khô cần thiết. 

MasterSeal 620 nên được để khô từ 3-5 ngày. 

 VỆ SINH DỤNG CỤ      

Trước khi MasterSeal 620 khô hoàn toàn, vệ sinh tất cả các dụng cụ bằng nước 
xà phòng. Nếu vật liệu bám dính đã khô trên thiết bị, cạo bỏ bằng dung dịch sáp 
hoặc xăng thơm. 

 NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT        

Tất cả các khu vực sau cần phải được thi công từ 2-3 lớp như khuyến cáo của 
BASF đối với hệ lớp phủ dày của sản phẩm tạo màng từ gốc nhũ tương của 
bitum/cao su hoặc đối với các tiêu chuẩn tương tự khác. 

Xem thêm: Masterseal 555 

 

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 

https://chongtham586.vn/san-pham/masterseal-555/


Hotline: 0945.88.33.44 

Email: quanly586@gmail.com 

Website: chongtham586.vn 

Facebook: Chống thấm 586 

 

https://www.facebook.com/sika586

