
HANLASTIC 2FC

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm có các ưu điểm
• Thoát hơi nước nhanh
• Sử dụng được cho bể nước sinh hoạt
• Kháng tia UV
• Kháng hóa chất
• Kháng ăn mòn bê tông
• Bám dính với mặt bê tông ẩm ướt
• Hàn gắn vết nứt nhỏ
• Kháng rễ cây nhỏ
• Thi công nhanh, tiết kiệm chi phí
• Sản phẩm tạo thành lớp màng bảo vệ công trình và chống thấm hiệu quả

Lĩnh vực ứng dụng
• Hanlastic 2FC được tạo ra để chống thấm tất cả các bề mặt bê tông, vữa xi 
măng, thạch cao, gạch, gỗ, kim loại,..
• Hanlastic 2FC thích hợp cho các bề mặt cần chống thấm yêu cầu có độ 
bám dính và đàn hồi tốt.
• Hanlastic 2FC sử dụng cho các bề mặt cần chống thấm bị nứt rất nhỏ, hoàn 
thiện lại bề mặt bê tông như ban đầu.
• Hanlastic 2FC sử dụng để chống thấm mái, ban công, bể nước, nhà vệ sinh, 
hố thang máy, tầng hầm, tường bên trong hoặc ngoài tòa nhà, các khu vực 
ầm ướt hoặc có áp lực nước.

Hanlastic 2FC là sản phẩm vữa chống thấm gốc 
xi măng hai thành phần, vữa tạo màng chống 
thấm có độ đàn hồi cao, thi công bằng cách 
trộn lẫn bột gốc xi măng (thành phần A) và 
nhựa nhũ tương (thành phần B). Sau khi quét,  
sản phẩm tạo thành một lớp màng chống thấm 
đàn hồi và mạnh mẽ.

Chống thấm hai thành phần polymer gốc xi măng
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Vệ sinh bề mặt

Thông số kĩ thuật
• Tỷ trọng: 1,6kg/L
• Màu sắc: xám, xám trắng
• Thời gian trộn hai thành phần: 3-5 phút
• Thời gian hỗn hợp đông cứng: 60 phút
• Cường độ bám dính: 1,2N/mm2
• Cường độ chịu uốn: 6N/mm2
• Độ cứng Shore A: 68
• Tính thấm nước: <0,02 kg/m2h0,5

• Tính thấm CO2: SD=80m
• Khả năng hàn gắn vết nứt: 0,5mm

Hướng dẫn thi công
1. Chuẩn bị bề mặt
- Bề mặt phải khô, sạch bụi, đất, mỡ, các tạp chất, hoá chất và đồng đều.
- Các lỗ hổng, vết nứt hoặc các khuyết tật phải được sửa chữa bằng vữa Han-
grout trộn sản phẩm Hanlatex hoặc vữa xi măng cải tiến. Các góc tường phải 
được tạo dốc 5-10cm bằng vật liệu Hangrout và Hanlatex hoặc vữa xi măng cải 
tiến.
- Bề mặt không xốp, không bị đọng nước, nên quét lót bằng Hanprimer gốc 
nước trước khi chống thấm.
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Trộn vật liệu

3. Thi công
- Hỗn hợp chống thấm được quét bằng chổi, con lăn liên tục cho lớp 1 với độ 
dày trung bình 1-1,2mm, không vượt quá 1,5mm sẽ làm vật liệu bị nứt khi ninh 
kết.
- Thi công lớp  thứ 2 khi lớp thứ 1 khô hoàn toàn từ 4-8 tiếng, độ dày lớp thứ 2 từ 
1-1,2mm. Giữa 2 lớp nên được trải một lớp lưới sợi thủy tinh Hangeotex G tăng 
liên kết và tránh nứt bề mặt. Tất cả các góc tường, góc cục bộ cần được gia cố 
bằng lưới sợi thủy tinh Hangeotex G (65g/m2).

2. Chuẩn bị vật liệu
- Đổ đều 25kg bột (thành phần A) vào 10kg dung dịch lỏng (thành phần B) và trộn 
bằng máy khuấy tốc độ chậm 3-5 phút đến khi hỗn hợp đồng đều.
- Sử dụng lưới sợi thủy tinh Hangeotex G  giữa hai lớp, trong khi lớp thứ nhất vẫn 
còn ướt.
- Thời gian có thể đi lại được : 30 phút
- Thời gian khô mỗi lớp: 8 - 10 giờ
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Quét lớp thứ nhất

Quét lớp thứ hai
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Định mức sử dụng
- Khu vực chống thấm không đọng nước: 2,0kg/m2/2 lớp (độ dày 1,5mm).
- Khu vực chống thấm đọng nước ít: 3,0kg/m2/2 lớp (độ dày 2,0mm).
- Khu vực chống thấm chịu áp suất nước (như bể nước: 3,5-4,0kg/m2/2lớp (độ dày 
2,5mm). 

Đóng gói và bảo quản
• Đóng gói
- Bộ 35kg: 25kg bột (thành phần A) và 10kg dung dịch lỏng (thành phần B).
- Bộ 18kg: 13kg bột (thành phần A) và 5kg dung dịch lỏng (thành phần B).
- Bộ 7kg: 5kg bột (thành phần A) và 2kg dung dịch lỏng (thành phần B).

• Bảo quản
- Thành phần A: hạn sử dụng 12 tháng từ NSX và bảo quản trong bao chống ẩm.
- Thành phần B: hạn sử dụng 12 tháng từ NSX và bảo quản trong can nhựa.
- Để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và sương giá.

• Lưu ý
- Điều kiện độ ẩm và nhiệt độ thấp trong thời gian thi công, sẽ kéo dài thời gian 
khô và nhiệt độ cao sẽ rút ngắn lại.
- Không thi công khi dự báo trời sẽ mưa, tránh nhiệt độ cao, mưa và sương giá. 
Điều kiện thời tiết ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng chống thấm sản phẩm.
- Thời gian hoàn thiện lớp trên là 5-7 ngày sau chống thấm.
- Tính toán lượng hỗn hợp vừa đủ cho mỗi lần thi công.
- Rửa sạch thiết bị, máy móc, dụng cụ bằng nước sạch sau khi sử dụng.
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