
Polythane P 
Sơn chống thấm và bảo vệ dạng lỏng 

Hybrid Polyurethane biến tính với các polyme được chọn lọc đặc biệt để 

tạo thành lớp phủ cứng, dẻo và bền cho kết cấu bê tông. 

 
 

Đặc trưng 

► Hình thành một lớp màng đàn hồi cao, dai và đàn hồi. 

► Thân thiện với môi trường. 

► VOC thấp 

► Thành phần không có hắc ín. 

► Một thành phần 

► Dễ dàng thi công. 

► Độ bền kéo và độ giãn dài cao 

► Đặc tính bắc cầu vết nứt tuyệt vời. 

► Khả năng chống tia cực tím, khả năng chịu thời tiết và đặc tính giữ màu tuyệt vời 

► Khả năng chống thấm nước và hơi nước tuyệt vời. 

► Khả năng chống lại clorua, sunfat, vi khuẩn, dầu và các nhiên liệu thông thường cao. 

 

Mô tả 

Polythane P là chất chống thấm và lớp phủ bảo vệ dạng lỏng cho kết cấu bê tông dựa trên 

polyurethane lai. Polyurethane được biến tính với các polyme được lựa chọn đặc biệt để tạo 

thành một lớp phủ cứng, dẻo và bền. nó hoàn toàn không chứa nhựa than đá và các thành 

phần độc hại khác. 

 

Lĩnh vực áp dụng 

- Chống thấm các khu vực ẩm ướt như nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà tắm công cộng & nhà bếp. 

- Chống thấm dột mái tôn, sân thượng, ban công, mái vòm, tấm nhôm sandwich, tôn. 



- Lớp phủ bảo vệ và trang trí trên bề mặt bê tông lộ ra ngoài (theo cả chiều dọc và chiều 

ngang). 

 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG 

1. Chuẩn bị bề mặt 

Tất cả các bề mặt phải được làm sạch và không có bụi, bẩn, rêu, dầu, mỡ và các hạt bụi vữa 

thừa khác. Điều này có thể đạt được bằng mài, vệ sinh. Tốt nhất, nên sử dụng chải dây mạnh, 

máy mài . Tất cả các lồi lõm và các khuyết tật bê tông phải được sửa chữa bằng vữa sửa chữa 

bê tông Polycrete * thích hợp. 

2. Sơn lót 

Polythane P không cần sơn lót và có thể thi công trực tiếp lên bề mặt bê tông. Trong trường 

hợp bề mặt có độ xốp cao, nên sơn một lớp sơn lót để bịt kín các lỗ rỗng và ổn định bề mặt. 

Lớp sơn lót có thể được sản xuất tại chỗ bằng cách pha loãng Polythane P 1 : 1 với nước. Thi 

công lớp sơn lót @ 5m² / L và để khô. 

3. Trộn 

Polythane P là sản phẩm một thành phần nhưng trộn kỹ các thành phần trong thùng trước khi 

thi công để loại bỏ cặn bẩn. Phải sử dụng máy khoan tốc độ chậm và máy trộn có cánh khuấy 

thích hợp để tránh tạo bọt khí. 

4. Ứng dụng 

Lớp phủ có thể được thi công bằng chổi, con lăn hoặc máy phun không khí và phải được thi 

công tối thiểu 2 lớp. Lớp thứ nhất phải khô hoàn toàn trước khi sơn lớp thứ hai. Lớp thứ 2 sẽ 

được áp dụng chéo với lớp thứ nhất. Lớp phủ sẽ đạt được cường độ tối đa sau thời gian đóng 

rắn 7 ngày. 

5. Chi tiết góc 

Nên gia cố tất cả các góc bằng dải bịt kín Ceresit CL 252. Dải niêm phong phải được nhúng 

vào lớp thứ nhất khi nó vẫn còn ướt và được phủ hoàn toàn bằng lớp thứ hai. 

Cung cấp 

Polythane P Thùng 20L 

Ceresit CL 252 sealing strip Cuộn 120mm x 50m 

 
Bảo quản và thời gian sử dụng 

Bảo quản vật liệu ở nơi có mái che, tránh xa ánh nắng mặt trời và nhiệt độ cao. Trong điều kiện 

khí hậu nhiệt đới, sản phẩm phải được bảo quản trong môi trường máy lạnh (<25ºc). Thời hạn 

sử dụng lên đến 12 tháng trong điều kiện nguyên hàng nếu được bảo quản theo chỉ dẫn. 

Bao phủ 
0,8L / m2 / lớp đối với 1,5mm DFT trong 3 lớp 

 

An toàn 

Với mọi sản phẩm hoá chất xây dựng luôn cần thận trọng. Những đồ bảo hộ như găng tay hay 

kính bảo vệ nên được sử dụng. Khi bị bắn vào da hay mắt cần xử lý ngay lập tức với nước. 

Nếu như nuốt nhầm bất kỳ sản phẩm nào, không được nôn ra mà cần phải gọi hỗ trợ y tế ngay 

lập tức. 



 

II. CHI TIẾT SẢN PHẨM 
Thông số kỹ thuật 

Tiêu chí Giá trị Tiêu chuẩn 

Màu sắc Xám/trắng/đen - 

Thành phần Dạng kem/Chất lỏng  - 

Độ dày [g/cc] 1.25±0.05 ASTM D 1475 

Hàm lượng chất rắn [%] 63±3 ASTM D 1644 

Hàm lượng chất không bay hơi < 20 g/l ASTM D 3960/ D 2369 

Độ bền kéo [N/mm2]  > 2 ASTM D 412 

Độ dãn dài > 500% ASTM D 412 

Độ cứng   50-60 ASTM D 2240 

Áp suất thủy tĩnh @5bar Không rò rỉ BS EN 12390 

Che phủ vết nứt 1.5 mm ASTM C 836 

Nhiệt độ thấp -15°C UEAtc / ASTM D 5147 

Kháng hóa chất clorua, sunfat, dầu, vi khuẩn và các 

nhiên liệu thông thường 
ASTM D 543 

Chỉ số phản xạ bức xạ năng lượng 

mặt trời [SRI] [Trắng] 
> 80 ASTM E 1980 

Phản xạ mặt trời > 75 EN 410 

Độ phát xạ < 1 EN673 

Thời gian khô 6 tiếng - 

THời gian khô hoàn toàn 7 ngày - 

Nhiệt độ thi công -5 đến 45°C - 

Nhiệt độ vận hành -10 đến 70°C  

 

 

*Tất cả các giá trị đã cho đều có dung sai 5-10% 


