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MÔ TẢ CHẤT TẨY GỈ B05 
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 Chất tẩy gỉ B05[/caption] 

Chất tẩy gỉ B05 là chất biến đổi gỉ hỗn hợp được sản xuất trên cơ sở các hoá 
chất vô cơ và hữu cơ; chuyên dụng để xử lý bề mặt sắt thép bị gỉ sét. 

ỨNG DỤNG CHẤT TẨY GỈ B05 
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Ứng dụng B05 trong thi công[/caption] 

Chất tẩy gỉ thép B05 chuyên dùng: 

Dùng để làm sạch thép bị gỉ; 

Dùng để bảo quản thép chưa bị gỉ chống lại các tác nhân gây ăn mòn. 

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHẤT TẨY GỈ B05 

Khả năng làm sạch gỉ thép đến loại C (gỉ vảy mỏng) theo phân loại TCXDVN 
334:2005; 

Không ăn mòn cốt thép; 

Không ảnh hưởng tới lực bám dính giữa cốt thép và bê tông; 

THỜI GIAN BẢO QUẢN THÉP 

Sau khi đã xử lý bằng chất tẩy gỉ B05: 06 tháng đối với môi trường thông 
thường, 01 tháng đối với môi trường biển và công nghiệp; 

Thời gian khô se mặt: 1-2 giờ và khô hoàn toàn 24 giờ. 
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ĐẶC ĐIỂM CHẤT TẨY GỈ B05 

Dạng lỏng màu xanh nhạt; 

pH: 6-7; 

Tỷ trọng: 1,17±0,01 g/cm3; 

Đóng gói: Sản phẩm đựng trong can dung tích 5lít, 20lít, 25lít hoặc trong các 
phuy 200lít 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤT TẨY GỈ B05 

Bề mặt thép trước khi xử lý bằng chất tẩy gỉ B05 cần được thổi sạch bụi bẩn, 
khô và không dính dầu mỡ; 

Lượng dùng để bảo quản thép chưa gỉ (loại A) thông thường là 1lít B-05 cho: 10-
12m2 thép; 

Lượng dùng để xử lý thép gỉ (loại B và C) là 1lít B-05 cho: 6-10m2 thép; 

Dùng chổi quét hoặc súng phun B-05 lên bê mặt thép cần xử lý (tuỳ theo mức 
độ gỉ, có thể phải quét vài ba lần cách nhau 20-30phút); 

Thi công trong điều kiện khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc nước 
mưa khi sản phẩm chưa khô hoàn toàn (sản phẩm khô hoàn toàn khoảng 24 
giờ); 

Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát; 

Thời hạn sử dụng sản phẩm tối thiểu 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Xử lý với thép xây dựng lưu trữ trong kho (chưa sử dụng) 

Sắp xếp, bố trí thép theo từng lớp, tùy theo hiện trạng lưu trữ. 

Nên để sắt thép  lên cao, cách ly với mặt đất tránh nhiễm bụi bẩn trở lại. 

(Hình 1-thép lưu trữ trong kho) 

Dùng vòi nước có áp lực hoặc bàn chải, búa vệ sinh bề mặt sắt thép để xữ lý bụi 
bẩn, lớp dầu mỡ và lớp vảy rỉ sét. 



Theo TCXDVN 334-2005 thì mức độ rỉ được phân làm 4 mức độ: 

A – Đã chớm có rỉ nhưng còn rất ít. 

B – Bề mặt thép đã bắt đầu có các đốm rỉ và rỉ có thể bong ra. 

C – Bề mặt thép có vảy rỉ bong ra hoặc cạo ra được, xuất hiện các vết lõm nhỏ 
nhìn thấy được. 

D – Bề mặt thép có nhiều vảy rỉ bong ra, xuất hiện nhiều vết lõm nhỏ dễ nhìn 
thấy bằng mắt thường. 

* Nếu tình trạng rỉ sét ắt thép ở mức độ A và B chúng ta có thể sử dụng phương 
pháp thông thường là quét chất tẩy rỉ, hay phun dạng bình nhỏ không cần áp lực 
lớn. 

Nếu tình trạng sắt thép bị rỉ nặng quá từ loại C đến loại D thì sau khi phun hay 
quét chất tẩy rỉ B05 tốt nhất dùng máy phun nước có áp lực để phun sạch bề 
mặt. 

Phương thức thi công chất tẩy gỉ B05 

Để cho bề mặt thép khô ráo hoàn toàn sau đó 

Dùng chổi quét hoặc vòi phun, bình xịt chất tẩy gỉ B05 lên bề mặt thép cần xử lý 
rỉ sét 

Bề mặt còn lại cũng làm tương tự. 

Thi công trong điều kiện khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc nước 
mưa khi sản phẩm chưa khô hoàn toàn. Bởi khi thi công nếu để nước dính vào 
khi bề mặt chưa khô sẽ tạo màu trắng trên bề mặt, không ảnh hưởng đến độ 
bám dính bê tông-cốt thép nhưng gây mất mỹ quan 

Sau khi xử lý tẩy rỉ sét bằng B-05 cần cách ly giữa thép đã xữ lý và chưa xữ lý 
hóa chất tẩy rỉ B-05 

Lớp màng sẽ se khô sau 20-60 phút. 

Phun lớp thứ 2 là cần thiết nếu bề mặt thép vẫn còn một vài điểm còn rỉ sét ở 
lần phun 1 sau khi bế mặt se khô (20-60 phút). 



Sau 12-16 giờ bề mặt sẽ khô cứng hoàn toàn sẽ thấy lớp màng bảo vệ màu đen 
hoặc xanh đen trên bề mặt sắt thép. Lớp màng này có tác dụng tăng độ bám 
dính bê tông và cốt thép. 

Nếu trong trường hợp sử dụng sơn chống rỉ thì lớp màng xanh đen tạo lớp nền 
bám dính cho sơn lót, sơn epoxy. 

Lớp màng này có chức năng ngăn chặn rỉ sét 1-3 tháng đối với điều kiện khí hậu 
gần biển, 6 tháng – 1 năm có thể lớn hơn trong điều kiện bình thường. 

Khuyến cáo: Không được phun lớp B05 lên ngay bề mặt thép vừa phun tẩy rỉ. 

Làm như vậy sẽ gây nhiễm rỉ sét lại cho bề mặt vừa phun trước đó. 

Xử lý tẩy gỉ thép xây dựng đã qua sử dụng với chất tẩy gỉ B05 

Vệ sinh bê tông còn dính trên bề mặt sắt thép băng các dụng cụ thuần túy: Búa, 
thanh sắt…và bằng biện pháp gõ vào bề mặt bị bám dính. 

Nếu là sắt thép thi công thừa cần phải để lên nơi cao ráo tránh nhiễm bẩn trở 
lại. Nếu là sắt thép đã đan thành sàn thành cột thì cần tỉ mỉ trong khâu gỏ bê 
tông bám. 

Phần thi công này cũng tương tự như phần tẩy rỉ thép niêm cất trong kho, chỉ có 
điều khác biệt là sắt thép bị rỉ có lẫn cả bê tông, dị vật. Cần gõ mạnh làm rơi 
những mảng bám trên sắt để bước tiếp theo thi công chất tẩy gỉ B05 

Dùng chổi quét hoặc vòi phun, bình xịt chất tẩy gỉ B05 lên bề mặt thép cần xử 
lý. 

Lưu ý: 

Nếu dùng chổi quét bạn sẽ tiết kiệm hóa chất hơn nhưng thời gian xũ lý sẽ lâu 
hơn 

Thi công trong điều kiện khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc nước 
mưa khi bề mặt chưa khô cứng hoàn toàn 

Xử lý dứt điểm từng công đoạn và từng sản phẩm. Tránh hiện tượng làm ẩu gây 
ảnh hưởng đến chất lượng của hóa chất tẩy rỉ và chất lượng công trình. 



Việc xử lý thép xây dựng đã qua sử dụng cần phải phun chất tẩy rỉ B05 là nhiều 
lần nhằm đảm bảo tẩy toàn bộ hệ thống vật bám dính và lớp rỉ sét trước khi đưa 
sắt thép vào thi cong trử lại. 

Phun bao nhiêu lớp tẩy gỉ B05 thì đảm bảo nhất? 

Nhiều nhà thầu thi công đặt ra cho các đơn vị thi công hay kỹ thuật nhà sản xuất 
là: 

Phải sơn bao nhiêu lớp chất tẩy rỉ B-05 thì mới đạt? Không lẽ phun mãi sao? 

Vấn đề này các chuyên gia hàng đầu của CCP.IBST đã nghiên cứu đưa ra định 
mức lý thuyết trong vấn đề phun chất tẩy rỉ. 

Tuy nhiên, tại thực địa công trình, bằng kinh nghiệm xử lý lâu năm trên thực địa 
thì đội ngũ kỹ sư xử lý chất tẩy rỉ sét trên bề mặt sắt thép xây dựng sẽ lập 
phương án thi công tại chỗ khi nhìn vào mức độ bám dính của bê tông, bụi bẩn 
tạp chất cũng như độ rỉ của thép xây dựng. 

Sau khi đã tẩy xong toàn bộ rỉ, bề mặt của sắt được xử lý tẩy rỉ khô cúng hoàn 
toàn, nhà thầu thi công cho tiến hành đổ bê tông cốt thép hay sơn chống rỉ hoặc 
sơn phủ lên bề mặt tùy từng vai trò cụ thể the yêu cầu của chủ đầu tư. 

Cảnh báo: Săt thép đã tẩy rỉ bằng B05 khi khô bề mặt không được phun chòng 
B-05 tiếp sẽ gây phản ứng ngược. 

Xử lý rỉ sét khung máy, thiết bị, dụng cụ khác 

Xác định vị trí cần xử lý rỉ sét 

Xác định khối lượng bề mặt máy móc thiết bị khung gầm cần xử lý tẩy rỉ sét 

Nếu rỉ sét đã đóng thành vẩy tốt nhất nên sử dụng biện pháp gõ rỉ thủ công, sau 
đó sử dụng máy áp lực để phun đẩy rỉ. 

Sau khi đã quét hoặc phun tẩy rỉ B-05 cần để cho bề mặt máy móc thiết bị khô 
ráo hoàn toàn. 

Thi công trong điều kiện thời tiết hoàn toàn khô ráo, tuyệt đối không được để 
nước tiếp xúc khi thi công. 



Sau khi bề mặt sắt thép khô hàn toàn tiến hành thi công sơn chống rỉ bảo bệ bề 
mặt, sau đó sơn lớp sơn phủ màu theo quy định. 

(Đến với chúng tôi quý khách có thể yên tâm về chất lượng vì sản phẩm được 
trung tâm sản xuất ra và đã được kiểm nghiệm, cùng giấy chứng nhận về tiêu 
chuẩn và chất lượng) 

Thi công sơn gai sơn sần bằng sơn Nippon Texkote 
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