
CHIMEX 125
Sản phẩm chống thấm gốc xi măng-acrylic, hai thành phần, bán 
đàn hồi 

Mô tả sản phẩm
CHIMEX 125 là vật liệu cách nhiệt bán đàn hồi, hai thành phần, gốc xi 
măng acrylic được sử dụng cho bê tông và vữa trát xi măng và được 
thi công cho các công trình bên trong và bên ngoài để chống rò rỉ và 
thấm nước trên bề mặt.     

Lĩnh vực ứng dụng
•  Những nơi tiếp xúc với áp lực nước như hồ bơi, bể nước và những 
nơi ẩm ướt như sân thượng, ban công, tầng hầm. 
•  Trong xây dựng nền móng, tường chắn, trong nhà và ngoài trời cho 
các khu vực thi công dọc và ngang. 

Đặc tính và ưu điểm
• Hình thành một lớp chống thấm nước dưới lớp tráng men và gốm 
sứ với tính năng bám dính cao và đặc tính bán đàn hồi. 
• Tạo thành một lớp phủ chống thấm nước không mối nối, liền mạch, 
vĩnh viễn.
• Sử dụng an toàn trong các bể chứa nước uống. 
• Thấm hơi nước.
• Dễ dàng thi công.
• Độ bền lâu dài.
• Kháng hóa chất và dung dịch muối trong đất.  

Thông số kỹ thuật

Thành phần 

Màu sắc

Trộn hỗn hợp

Tỷ trọng của hỗn hợp

Thành phần A: Phụ gia polyme 
biến tính và xi măng đặc chủng.
Thành phần B: Dung dịch              
Copolymer acrylic
Xám, trắng, xanh

20 kg A : 5 kg B 

1,90 g/cm3

Độ bám dính ≥1,50 N/mm2 (28 ngày)

Kháng áp lực nước 2 bars 



Hấp thụ nước mao dẫn <0,10 g (sau 4 giờ) (TS EN 12808-5)

Thời gian sử dụng 2 giờ

Thời gian trộn

Nhiệt độ thi công

Nhiệt độ sử dụng

Application Tools

Độ bền cơ học

Chống thấm nước

Bề mặt hoàn thiện

HS Code

Phủ thêm vữa hoặc ceramic

3-5 phút

+5°C đến+25°C

-20°C đến +80°C

Chổi quét

2 ngày

7 ngày

3 ngày

14 ngày

3824.99.70.00.00

Dụng cụ thi công

Quy trình thi công
Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt thi công phải bền chắc, loại bỏ các vật liệu ngăn cản sự kết dính  
như bụi, dầu, gỉ,... . Các lỗ rỗng và vết nứt lớn cần được trám lại bằng 
vữa sửa chữa REPAMERK 1. Bề mặt thi công phải được làm ẩm. Sau khi 
quét lớp CHIMEX 125 đầu tiên, các đầu nhọn và các mối nối ngang / 
dọc có vết nứt nên được vát mép bằng vữa sửa chữa REPAMERK 1 hoặc 
PH 127, sau đó quét lớp  CHIMEX 125 thứ hai. 



Phương pháp thi công
Đổ thành phần B (dung dịch) vào một thùng sạch và trộn ở tốc độ thấp, sau 
đó thêm từ từ  thành phần A. Tiếp tục trộn cho đến khi thu được một hỗn hợp 
đồng nhất không có kết tủa (khoảng 3-5 phút). 

Hỗn hợp nên được thi công bằng chổi quét làm 2 hoặc 3 lớp. Hướng quét của 
cọ cho mỗi lớp phải vuông góc với nhau. Mỗi lớp phải được thi công sau khi 
lớp đầu tiên bắt đầu cứng bề mặt và còn ướt. Bề mặt phải được làm ẩm trước 
khi sơn lớp thứ hai. Hỗn hợp đã trộn phải được sử dụng trong vòng 2 giờ. Khi 
thi công cho các bề mặt ngoài trời thì bề mặt phải được bảo vệ khỏi nắng, gió, 
sương giá hoặc mưa trong 24 giờ sau khi thi công.

Quét lớp thứ nhất Quét lớp thứ hai

Bề mặt hoàn thiện



Định mức 
Đối với mỗi lớp, sử dụng khoảng 1,0 - 1,25 kg /m2/ lớp. Khuyến nghị thi 
công ít nhất 2 lớp, nếu cần có thể sơn 3 lớp. Sản phẩm nên được thi 
công với độ dày màng ướt tối đa 2 mm trong một lớp. 

Đóng gói bao bì
25 kg/ bộ 
Thành phần A (bột): bao 20 kg
Thành phần B (dung dịch): can nhựa 5 kg 

Hạn sử dụng
12 tháng đối với hàng hóa còn nguyên tem nhãn, chưa mở, chưa sử dụng.

Bảo quản
Bảo quản ở khu vực khô ráo có mức nhiệt từ + 5 ° C đến + 35 ° C. Bảo 
vệ khỏi nhiệt, đóng băng và ánh nắng trực tiếp. 

Vệ sinh dụng cụ
Rửa sạch dụng cụ và các thiết bị bằng nước ngay sau khi sử dụng.   Vật 
liệu đã khô bám trên các dụng cụ có thể loại bỏ bằng phương pháp cơ 
học.

Cảnh báo/ Hạn chế
• Sản phẩm có thể gây hại khi tiếp xúc trực tiếp với da.
• Không thi công trong điều kiện thời tiết đóng băng hoặc đang mưa.
• Bảo vệ bề mặt đã thi công khỏi mưa, đóng băng, đi lại trên bề mặt 
và độ ẩm cao liên tục cho đến khi bề mặt khô hoàn toàn. 
• Không thi công sản phẩm khi nhiệt độ không khí và bề mặt dưới 
+5°C và trên +25°C.
• Đối với các bề mặt được sử dụng để đi lại hoạt động, bề mặt phải 
được tráng bằng vữa hoặc ceramic. 

Sức khỏe và an toàn 
Cảnh báo! Sản phẩm có thể gây kích ứng mắt và da. Nếu sản phẩm 
dính vào mắt hoặc da, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức. 
Rửa tay kỹ càng sau khi cầm đồ vật. Mặc quần áo bảo hộ, găng tay, bảo 
vệ mắt và mặt. Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm. 
Cởi quần áo bị nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại. Vứt bỏ các 
chất thải không sử dụng, vật chứa, thùng chứa và các chất thải bị ô 
nhiễm khác theo quy định của địa phương.
Hãy đóng kín sản phẩm khi không sử dụng. Tránh xa tầm tay trẻ em. 
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