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Phụ gia CNCI 01 được chế tạo để ức chế lại sự ăn mòn của cốt thép trong điều 
kiện môi trường có hóa chất hoặc nước biển. Cốt thép trong bê tông dễ bị ăn 
mòn do sự tác động ion clorua, gốc canxi nitrit trong loại phụ gia này sẽ ngăn 
chặn được điều đó xảy ra. 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 
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Tên sản phẩm: CNCI 01 

Dòng sản phẩm: Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép 

Dạng: lỏng có màu vàng nhạt 
Đóng gói bao bì:  dạng dung dịch 5 lít 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bảo quản: Nguyên bao, để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Tỷ trọng (g/ml): 1,20 + 0.05 

PH: 12 + 0,5 

Hàm lượng chất khô (%): 24 + 2 

Mức độ ức chế ăn mòn cốt thép: > 4 

Ưu điểm 

Ngăn ngừa ăn mòn và ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông một cách hiệu quả. 
Sản phẩm này có thể nâng cao được kết cấu bê tông cốt thép mà không làm ảnh 
hưởng đến tính chất của vữa và bê tông. 
Có thể tương thích với các dạng xi măng và các loại phụ gia trộn bê tông khác. 
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Ứng dụng CNCI 01 

Gara ô tô 

Các công trình ngoài biển, thủy lợi 
Các bản mặt cầu, cầu ngầm, cầu cảng 

Còn được ứng dụng cho tất cả các kết cấu bê tông cần chống ăn mòn clorua từ 
môi trường. 

Hướng dẫn sử dụng CNCI 01 

Định lượng 

Lượng dùng thông thường từ 3,0 – 5,0 % so với trọng lượng xi măng (hay 3,0 -
5,0 lít/100kg xi măng). Lượng dùng phụ thuộc vào mức độ ăn mòn và nồng độ 
ion clorua của môi trường. Cần định lượng và hoà tan vào nước trước khi trộn bê 
tông. 

Lưu ý: Cần sử dụng máy trộn thích hợp và không được trộn bằng tay. 

Ứng dụng của băng cản nước trong thi công chống thấm 

 

Liên hệ  
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Hotline: 0945.88.33.44 

Email: quanly586@gmail.com 
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