
ARISSEAL LATEX | PHỤ GIA CHỐNG THẤM VÀ 
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Báo giá Arisseal Latex xin liên hệ Hotline 0945.88.33.44 để được tư vấn 
và hỗ trợ 

Mô tả sản phẩm: 
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Ariseal Latex[/caption] 

Arisseal Latex là nhũ tương cải tiến từ hợp chất Styrene Butadiene polymer với 
công thức chuyên dụng, dùng để trộn với xi măng hoặc vữa xi măng cát nhằm 
cải tiến chất lượng của vữa. 

Arisseal Latex cải tiến cường độ liên kết và bám dính của vữa. Sau khi đóng rắn 
hỗn hợp vữa bền vững ngay cả trong môi trường kiềm, chống được nước, hóa 
chất nhẹ và sự ảnh hưởng của thời tiết. 

Tài liệu sản phẩm: Xem/tải Tại đây ! 

Ứng dụng sản phẩm Arisseal Latex 

* Cải tiến khả năng chống nước và cải tiến chất lượng của vữa để thi công trong 
và ngoài nhà 

* Cải tiến cường độ liên kết và bám dính của vữa, keo dán gạch 
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* Lớp kết dính cao cho vữa cán nền, vữa trát tường trên bê tông, tấm panel và 
màng chống thấm 

* Kết hợp với vữa xi măng cát thành lớp phủ hoàn thiện. Cải tiến cường độ và 
tính bền vững của lớp vữa trát, vữa sửa chữa mỏng. 

Thông tin sản phẩm Arisseal Latex 

Dạng Chất lỏng, màu trắng sữa 

Tỉ trọng 1,02g/cm³ 

pH 8 - 9 

Đóng gói Can nhựa 20lít & 5lít 

Tỉ lệ trộn Tham khảo hướng dẫn trộn 

Hướng dẫn thi công Arisseal Latex 

Chẩn bị bề mặt: 

* Bề mặt phải sạch và chắc, không có bụi và tạp chất. Tất cả các tạp chất dầu 
mỡ, sơn hoặc bất kỳ chất nào ảnh hưởng đến độ bán dính của sản phẩm phải 
loại bỏ 

* Hợp chất ván khuân và đóng rắn trên bề mặt bê tông, nếu không phù hợp với 
bề mặt hoàn thiện sau này phải loại bỏ khỏi bề mặt bằng việc sử dụng bàn trải 
sắt, đục hoặc dụng cụ phù hợp 

* Đối với bề mặt bọng rỗ tổ ong, xốp như: tường gạch nhẹ, tấm bê tông đúc 
sẵn…Tạo ẩm bề mặt bằng nước sạch, nhưng không để đọng nước trước khi quét 
lớp hồ dầu, cán nền hoặc trát tường. 

Tỉ lệ trộn: 

Với hỗn hợp kết dính: 

* Tỉ lệ trộn: 1lít Arisseal® Latex.ite + 1lít nước + 4kg xi măng 

* Trộn đều hỗn hợp cho đến khi hỗn hợp đồng nhất, không võn cục. 



Với vữa trát, sửa chữa: 

*Tỉ lệ trộn: + Xi măng: cát = 1:3 (A) 

+ Arisseal® Latex.ite: nước = 1:1 (B) 

* Đổ hỗn hợp phần (A) vào phần (B) trộn đều cho đến khi hỗn hợp dẻo và đồng 
nhất. 

Thi công: 

* Lớp kết dính: Lớp kết dính được dử dụng làm tác nhân kết nối, tăng độ bám 
dính vào nền giữa lớp vữa trát, vữa sửa chữa hoặc vữa cán nền và bề mặt bê 
tông hoặc tường. Dùng cọ, ru lô quét đều hỗ hợp kết dính nên bề mặt đã được 
chuẩn bị trước khi tiến hành trát, cán cữa. 

ARISSEAL LATEX- Các Giải Pháp Hóa Chất Xây Dựng 

* Lớp vữa trát, sửa chữa: Hỗn hợp vữa gồm Arisseal Latex.ite + nước + xi măng 
+ cát để cải thiện độ liên kết và bám dính cũng như chất lượng vữa. Tiến hành 
thi công lớp vữa trát, cán nền nên bề mặt đã được chuẩn bị ngay sau khi lớp hỗn 
hợp kết dính còn ướt (Lưu ý: Không đợi lớp kết dính đã khô). Lớp vữa không nên 
dày quá 20mm cho 1 lần trát, lần trát kế tiếp sau khi lớp trát đầu đã khô hoàn 
toàn. 

Vệ sinh dụng cụ: Do cường độ bán dính cao của sản phẩm này ngay cả trên kim 
loại, nên rửa dụng cụ bằng nước trước khi sản phẩm đóng rắn. Sau khi sản 
phẩm bị đóng rắn chỉ có cách duy nhất làm sạch dụng cụ bằng cơ học. 

Hạn sử dung & bảo quàn: 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện chưa mở 
bao bì và được lưu trữ bảo quản trong kho khô ráo, thoáng mát 

Sức khỏe & An toàn: 

*Tránh tiếp xúc trực tiếp Arisseal latex với da và mắt. Nếu bị bắn vào mắt phải 
rửa ngay bằng nước sạch và tìm đến tư vấn y tế. 

* Khi sử dụng cần tham khảo các tài liệu về sức khỏe & an toàn, bảo quản sản 
phẩm. 

* Khi thi công nên đeo găng tay và kính bảo hộ 



* Không đổ sản phẩm vào nguồn nước sinh hoạt. 

*Tránh xa tầm tay của trẻ em. 

Simon Latex R 5540 

 

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 
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