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BestCure AC015 
Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc polymer 

 
 

Mô tả: 
BestCure AC015 là hợp chất polymer tổng hợp dùng để bảo dưỡng bê tông 
trong suốt quá trình đóng rắn của xi măng. 

Ứng dụng: 

 Dùng thay thế nước bảo dưỡng cho bê tông ngay sau khi đổ  

 Dùng cho bê tông trong các điều kiện hay hạng mục thi công khắc nghiệt  

 Sử dụng cho các bê tông đổ khối lớn, cần được bảo dưỡng tốt, hạn chế 
rạn nứt bề mặt bê tông 

 Sử dụng cho các trường hợp thi công bê tông đường hầm 

 Dùng cho bê tông nền sàn cần có màu sắc bề mặt bê tông đồng đều. 

Ưu điểm: 

 Tăng cao giá trị thẩm mỹ cho công trình. 

 Dễ bảo dưỡng và không làm phát sinh chi phí bảo dưỡng. 

 Không độc hại, có thể sử dụng cho hồ chứa nước sinh hoạt. 

 Không chứa chloride gây ăn mòn cốt thép. 

 Ngăn cản hiệu quả quá trình bốc hơi nước trên bề mặt khối bê tông. 

 Giảm thiểu tối đa hiện tượng rạn nứt bề mặt do mất nước nhanh. 

 Thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. 

 Duy trì màu sắc đồng đều cho các bề mặt xoa hardener.  

Thông số kỹ thuật: 

Dạng tồn tại:  Dạng lỏng 

Màu sắc: Trắng sữa 

Thành phần: Co-polymer Acrylic tổng hợp biến tính 

Tỷ trọng: 1.02  0.01 kg/lít. 

pH: 7.5 ÷ 9.5 

Đóng gói: 5; 25; 210 Lít/thùng 

Định mức sử dụng: 8 ÷ 12 m2/lít (tùy theo trạng thái bề mặt) 

Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ môi trường 5oC ÷ 35 oC 

Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 
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Hướng dẫn thi công: 

Chuẩn bị bề mặt: 
Bề mặt bê tông phải vệ sinh sạch sẽ, không bị bám dính bụi bẩn, bùn đất, 
dầu mỡ … 

Thi công: 

Dùng ru-lô lăn hoặc vòi phun phân bố đều BestCure AC015 lên toàn bộ 
diện tích bề mặt khối đổ bê tông ngay sau khi bê tông bắt đầu đóng rắn 
(cứng mặt). Trong trường hợp tiến hành chậm hơn cần phải làm ẩm bão 
hòa bề mặt bằng nước sạch (nhưng không để đọng vũng) trước khi sử  
dụng BestCure AC015. 

Vệ sinh: Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công bằng nước sạch ngay sau khi kết thúc 
công việc và trước khi vật liệu đóng rắn. 

An toàn: 

Sản phẩm có tính kiềm nhẹ nên có thể gây dị ứng đối với da khi tiếp xúc 
lâu. Nên mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ khi thi công. 
Trường hợp bị văng vào mắt, mũi, miệng…nên rửa ngay bằng nước sạch 
nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời 
và đúng phương pháp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miễn trừ: 

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế 

của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem 

sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, 

người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm 

 


