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Báo giá AC 02 Plus xin liên hệ Hotline 0945.88.33.44 để được tư vấn và 
hỗ trợ 

MÔ TẢ AC 02 PLUS 

 

Hợp chất chống thấm kết hợp xi măng AC 02 Plus với thành phần là nhựa 
Arcrylic đa tính năng, bột khoáng, phụ gia và nước được ứng dụng rộng rãi trong 
chống thấm dân dụng và công nghiệp 

ỨNG DỤNG AC 02 PLUS 
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 Rót vữa[/caption] 

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho việc chống thấm trong các hạng mục: 

Tường ngoài nhà. 

Nhà vệ sinh, phòng tắm. 

Mái, sân thượng, ban công, sê nô... 

Bể bơi, bể chứa nước. 

Sàn và vách tầng hầm. 

Các công trình ngầm. 

ƯU ĐIỂM AC 02 PLUS 
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 Rót vữa thi công[/caption] 

Thi công một cách dễ dàng bằng chổi quét, con lăn. 

Khả năng chống thấm tuyệt hảo. 

Bề mặt đanh chắc, sáng và mịn. 

Bền vững với thời tiết. 

Chống rêu và nấm mốc vĩnh viễn. 

Có khả năng lấp kín các vết nứt nhỏ 

Khả năng bám dính tốt với bề mặt vữa và bê tông. 

Kháng kiềm cao. 

Không độc hại (không chứa chì và thủy ngân). 

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM: 

Trạng thái dạng lỏng. 

Màu sắc trắng. 

Đóng gói 5 hoặc 20 kg/thùng. 

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát 
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Hạn sử dụng 24 tháng. 

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT: 
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Bảng đặc tính kỹ thuật AC 02 Plus[/caption] 

THI CÔNG: 

Bề mặt trước khi thi công phải được làm sạch không đọng nước, không được 
nhiễm các chất như dầu mỡ, hợp chất bảo dưỡng, bụi và tạp chất khác. 

Hỗn hợp thi công được trộn theo tỉ lệ Nước:Xi măng : AC 02 PLUS = 
0.5:1:1  (tính theo khối lượng). Đầu tiên trộn xi măng và nước trong 2 phút cho 
thật đều sau đó trộn AC 02 PLUS vào trong thời gian ít nhất 3 phút đến khi hỗn 
hợp đồng nhất không vón cục. 

Lưu ý khuấy đều sản phẩm AC 02 Plus trước khi trộn, sử dụng máy trộn điện 
cầm tay với tốc độ khoảng 450 - 550 vòng/phút để đạt kết quả tốt nhất. Đặc 
biệt, không thi công trong điều kiện thời tiết xấu như trời mưa hay môi trường 
ẩm ướt để đảm bảo hiệu quả chống thấm và tính thẩm mỹ của bề mặt sau khi 
hoàn thiện. 

Thi công hỗn hợp chống thấm ngay sau khi đã trộn xong, thời gian thì công tối 
ưu không quá 120 phút ở 25oC (chênh lệch không quá 2oC). 
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Sử dụng chổi quét, con lăn hoặc máy phun chuyên dụng lên bề mặt cần thi công 
theo cùng 1 hướng. Thi công từ 2-3 lớp. Định mức tiêu chuẩn 0.20 - 0.25 kg/m2. 
Lớp sau vuông góc với lớp trước và cách nhau khoảng 1 - 2 giờ sau khi lớp trước 
đã khô. 

Rửa sạch các dụng cụ, thiết bị bằng nước ngay sau khi sử dụng. Lớp vật liệu khi 
đã đông cứng chỉ có thể cạo bỏ bằng biện pháp cơ học. 

Cách thi công sơn chống thấm AC 02 

  

 

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 
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