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Màu sắc Chất lỏng trong suốt 
Mùi Không 
Thành phần chính Silicate hòa tan (Silicate biến tính) 
Độ pH 11 - 12 
Trọng lượng riêng 1.1 - 1.3 ở 250C 
Độ nhớt Lớn nhất 30cps ở 250C 
Hợp chất hữu cơ 
dễ bay hơi 

Không có 

Điểm đóng băng 00c (320F), không đóng băng 
Lưu trữ 12 tháng trong điều kiện bình thường 

trong thùng đóng kín 
Đóng gói 18 lít/thùng 

 

 
 

 

Thông số kỹ thuật 

 
Mô tả 
Trong bê tông luôn tồn tại các vết nứt do nhiều nguyên nhân. Vết nứt là nguồn gốc hủy hoại bê tông. 
Chúng tạo điều kiện cho nước, axit và muối thâm nhập vào bê tông. Bê tông sẽ bị tác động của nhiều 
môi trường và điều kiện khác nhau. Tuổi thọ của bê tông có thể tăng lên nếu bề mặt được xử lý thích 
hợp. 

 
Bangsulee NS-100 là sản phẩm chống thấm và làm cứng có tách dụng bảo vệ 
và kéo dài tuổi thọ bê tông. 

 
Bangsulee NS-100 là sản phẩm chống thấm và làm cứng bê tông, có thành phần chính là silicat 
hòa tan. Khi sử dụng cho bê tông, sản phẩm thấm sâu vào trong bê tông, phản ứng với canxi 
hydroxit tạo thành C-S-H (canxi silicat hydrat), liên kết chặt chẽ với bê tông. Do canxi hydroxit 
trền bề mặt bê tông đã phản ứng với Bangsulee NS-100, bê tông đã qua xử lý bề mặt sẽ bền và 
kháng lại các tác động hóa học như axit, ô nhiễm và muối. 
Hợp chất C-S-H tăng tỷ trọng cho lớp mặt bê tông để tránh nước hoặc clo thâm nhập. 
Bangsulee NS-100 vẫn đảm bảo bê tông được thoáng. 
Bề mặt bê tông xử lý bằng Bangsulee NS-100 sẽ giảm khả năng ngấm nước và tăng 
khả năng chống ăn mòn, hóa chất, đông kết/rã đông hay mưa nắng. Sản phẩm có thể sử 
dụng cho bê tông cũ hoặc mới. Sản phẩm tạo phản ứng hóa học với bê tông và trở 
thành một phần của bê tông. Sản phẩm không phải chỉ là một lớp màng phủ lên bê 
tông, nên bê tông được xử lý sẽ được thoáng. Tác động của sản phẩm là liên tục trừ khi 
có vết nứt gây ra do kết cấu bị hư hại. Sự đông đặc của bề mặt bê tông tăng dần theo 
thời gian. Khả năng thẩm thấu của Bangsulee NS-100 phụ thuộc vào độ xốp rỗng của 
bê tông. 
Silicat hòa tan là thành phần chính của Bangsulee NS-100, dựa trên công nghệ Silicat 
biến tính đặc biệt của YOUNG Il Chemical Co., Ltd. (Bằng sáng chế số 10-0495229 và 
10-0556902 của Hàn Quốc). Bangsulee NS-100 thẩm thấu trong bê tông và tạo liên kết 
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hóa học bền chắc, khác với các sản phẩm chống thấm sodium silicat và kali silicat 
khác. trong bê tông để chống thấm. Khả năng phản ứng kiềm được giảm do giảm thiểu 
được sự khử kiềm. 

Tác dụng 
 Chống thấm 
 Tăng khả năng chống ăn mòn của bề mặt bê tông 
 Bảo vệ tránh hóa chất xâm nhập 
 Tránh tác động của phản ứng trung hòa 
 Trách tách động của quá trình đông kết - rã đông 
 Tránh tác động do ion clo xâm nhập 
 Tăng khả năng kháng ăn mòn, hóa chất và ảnh hướng thời tiết 
 Bảo vệ và kéo dài tuổi thọ bê tông 

Đặc tính 
 Sản phẩm dạng nước cho bê tông, an toàn với môi trường. Thành phần chính là silicat 

hòa tan (Silicat biến tính) 
 Sản phẩm phản ứng với bê tông, trở thành một phần của bê tông và tác động lâu dài 
 Khả năng tạo phản ứng kiềm được giảm do giảm thiểu được sự khử kiềm 
 Không tạo lớp phủ trên bê tông, nên bê tông có thể “thở” 
 Bê tông được xử lý không bị biến đổi bề mặt 
 Khả năng thẩm thấu phụ thuộc độ xốp rỗng của bê tông 
 Tác đụng càng lâu càng hiệu quả 
 Dùng cho bê tông cũ và mới. 
 Dễ dàng thi công. 

Sử dụng 
 Chống thấm, bảo vệ và làm cứng kết cấu bê tông 
 Bảo vệ và làm cứng phần bê tông hở 
 Bảo vệ và làm cứng sàn bê tông của các nhà máy hóa chất, kho chứa nông sản, bãi đỗ xe, 

khu thương mại, mua sắm…vv 
 Bảo vệ bê tông ở kết cấu ven biển khỏi tác động của muối 
 Chống thấm cho công trình cầu cảng, cầu đường bộ làm bằng bê tông 
 Bảo vệ kết cấu bê tông trong khu vực dân cư khỏi cacbon hóa. 

Tỷ lệ phủ 
 Tỷ lệ phủ cho bê tông mới với cường độ nén từ 15 -  25Mpa  là 0.16L/ m2  
 Với bê tông cũ có cường độ nén dưới 25Mpa thì tỷ lệ phủ là 0.2 L/ m2  
 Với bê tông có nhiều vết nứt nhỏ phun với tỷ lệ là 0.3L/ m2  .Khu vực bê tông bị nứt từ 1 – 

2mm phun ngập vết nứt 2 – 3 lần đến khi dung dịch Bangsulee NS-100 không thể thẩm thấu 
xuống được nữa. 

 Tỷ lệ che phủ phụ thuộc vào độ xốp của bê tông. Tỷ lệ bao phủ thích hợp của bê tông được xử 
lý cần phải được xác định trước khi thi công. 

Khuyến nghị khi thi công 
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1. Vệ sinh bề mặt bê tông: 
 Bangsulee NS-100 đạt hiệu quả tốt nhất khi được thi công đủ liều lượng và thẩm thấu đều 

trong bê tông 
 Không phủ sản phẩm lên bề mặt bê tông khi bề mặt có dầu hoặc chất bẩn. Cần làm sạch bề mặt 

bê tông trước khi thi công chống thấm 
 Bề mặt bê tông cần xử lý phải được làm sạch và sẵn sàng. Loại bỏ vữa xi măng trước khi   

xử lý. 
 Có thể thi công sản phẩm trên bề mặt ẩm nhưng không được có nước đọng trên bề mặt. Bề 

mặt sũng nước phải được để khô mới thi công 
 Có thể dùng sản phẩm cho bê tông cũ và mới, đối với bê tông mới phải đạt 28 ngày tuổi 

hoặc hơn. 
2. Điều kiện làm việc: 
 Sử dụng NS-100 trong điều kiện nhiệt độ 50 ÷ 400c. Nhiệt độ của bề mặt bê tông. 
 Không sử dụng Bangsulee NS-100 trong điều kiện nhiệt độ quá nóng, quá lạnh, mưa hoặc 

quá nhiều gió, NS-100 không xâm nhập vào bê tông tốt trong những ngày này. 
3. Thi công: 
 Thi công Bangsulee NS-100 phun một lần bằng thiết bị phun tốc độ nhỏ. Để hỗn hợp ngấm 

đủ và đều, điều chỉnh tốc độ phun, góc và vận tốc vòi phun. Tác dụng của Bangsulee NS- 
100 phụ thuộc vào việc ngấm đều và đủ 

 Không phun quá nhiều hỗn hợp thành vũng trên bề mặt bê tông. Sau khi khô, phần hỗn hợp 
thừa có thể tạo thành màng gây vệt trắng trên bề mặt. 

 
4. Bảo dưỡng: 
 Lần bảo dưỡng lần đầu tiên là sau 6h và lần hai là 12h. Thời gian khô thường trong vòng một giờ, rất 

ngắn so với thời gian lưu hóa. Thời gian lưu hóa lâu hơn là tốt hơn.  
 Giữ nước không chảy qua hoặc không làm vũng trên bề mặt bê tông được phun trong thời gian bảo 

dưỡng ban đầu. 
 

5. Khả năng tương thích với các lớp phủ khác: 
 Nếu cần thiết, sơn hoặc lớp phủ có thể được áp dụng trên bề mặt bê tông được xử lý bằng NS-100. 

Tiến hành thi công các vật liệu phủ khác sau ít nhất là 48h kể từ khi hoàn thành bảo dưỡng lần 2. 
 

Lưu ý 
 Bangsulee NS-100 chỉ được sử dụng cho bề mặt bê tông. Không dùng cho gạch, đá. 
 Là sản phẩm chống thấm nước và làm cứng dạng nước, sản phẩm chỉ thẩm thấu được trong điều kiện 

bề mặt bê tông có thể thấm nước. Vệ sinh sạch sẽ sơn và dầu trước khi áp dụng. 
 Là sản phẩm từ silicat biến tính, dạng nước, nên có thể gây hại đến kính và nhôm. Do đó, cần bảo vệ 

cửa sổ và xe cộ gần nơi thi công. 
 Với vết nứt lớn hơn 2mm hoặc do hỏng kết cấu, cần xử lý trước khi dùng Bangsulee NS- 100. 
An toàn 
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sản phẩm an toàn trước khi dùng 
 Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân 
 Không làm đông lạnh 
 Không hít phải bụi khi phun 
 Không nếm hoặc nuốt 
 Rửa sạch hoàn toàn sau khi xử lý 
 Làm sạch khi đính vào quần áo và bị đổ
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Dữ liệu kỹ thuật 
 

Độ chặt của bê tông(SEM) 
Bê tông chưa qua xử lý Bê tông đã qua xử lý 

 
Tăng cường độ nén 

 
 

VOCs 
 Hợp chất hữu cơ dể bay hơi, không được phát hiện (ISO 11890-2). 

 
Tăng cường khả năng chống ăn mòn (KS F 2813) 
 Dưới điều kiện ăn mòn H-22, 1000g, 500 cycles, trọng lượng ho mòn giảm 55.5% so với bê 

tông chưa qua xử lý. 
 

Khác 
 Giảm khả năng thẩm thấu của nước 50~72% (KS F 4930) 
 Giảm khả năng thấm nước đến 47~68% (KS F 4930) 
 Trơ với kiềm, chống quá trình đông cứng/rã đông, ảnh hưởng của thời tiết (KS F 4930) 
 Độ thâm nhập của ion cl Chloride ion nhỏ hơn 3mm sau khi thí nghiệm ngâm trong dung 

dịch 2,5% Nach trong 7 ngày (KS F 4930) 
 Thí nghiệm chống axit đạt (KS F 4930) 
 Thí nghiệm chống phong hóa đạt (KS F 4930). 
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