
B1. LÀM SẠCH BỀ MẶT BÊ TÔNG
• Dùng biện pháp thích hợp để loại bỏ lớp váng xi măng, vữa dư, các vật liệu tạo màng khác như chất bảo
dưỡng trên bề mặt bê tông để chúng không thể làm chậm hoặc ngăn cản khả năng thẩm thấu của Haseal
5. Sử dụng máy phun áp lực, hoặc máy nén khí, bàn chải thép, máy chà, máy phát điện, máy hút chân
không để thực hiện công tác vệ sinh bề mặt bê tông.
• Đối với những đoạn mặt cầu có nhiều khoảng vữa to, gồ ghề cần dùng đến máy mài bê tông công
nghiệp mài sạch các mảng vữa to bám trên bề mặt cầu.
• Sau khi dọn sạch vữa dư bề mặt, công nhân tiến hành sử dụng máy nén khí thổi bụi sạch bề mặt bê tông
để đảm bảo dung dịch Haseal 5 thẩm thấu một cách tốt nhất.

HASEAL5 QUY TRÌNH THI CÔNG

Lỗ rỗng, bọc 
khí rỗng

Dăm gỗ xót 

Đầu thép thừa

Các đường nứt     
 (nếu có)

Góc giữa mặt 
cầu và lan can 
cầu, phễu thu 
nước

Vệ sinh bề mặt

Tác nhân 

Thổi sạch và xử lý bằng vữa rót siêu mịn hay vữa 
epoxy có độ nhớt rất thấp để thẩm thấu dễ 
dàng vào khe nứt bê tông và thời gian đóng rắn 
chậm đủ để thẩm thấu và phủ hết các lỗ rỗng 
khe nứt. Bảo dưỡng theo đúng quy trình của 
vật liệu xử lý.

Biện pháp xử lý

Dùng biện pháp thích hợp để loại bỏ lớp váng 
xi măng, vữa dư, các vật liệu tạo màng khác 
như chất bảo dưỡng trên bề mặt bê tông để 
chúng không còn có thể làm chậm hoặc ngăn 
cản khả năng thẩm thấu của Haseal 5.

Kiểm tra và đục bỏ các liên kết yếu, vệ sinh và 
trám lại bằng vữa hay bê tông có chất lượng 
tương đương bê tông bản mặt cầu. Bảo dưỡng 
theo đúng quy trình của vật liệu xử lý.

Máy đục, máy cắt hay dụng cụ cắt 
Bê tông hay vữa mác cao grout 
hoặc tương đương

Dụng cụ, vật liệu khuyến cáo

Máy đục, máy khoan.
Máy cắt hay dụng cụ cắt bằng gió 
đá.
Vữa sửa chữa chuyên dụng, vữa 
không co ngót.

Dụng cụ đục. Bê tông hay vữa 
không co như vữa mác cao grout 
hoặc tương đương.

Dụng cụ đục. Bê tông hay vữa 
không co như vữa mác cao 
grout hoặc tương đương.

Đục xung quanh sâu xuống khoảng 2cm, cắt và 
trám lại bằng vữa hay bê tông có chất lượng 
tương đương bê tông bản mặt cầu. Bảo dưỡng 
theo đúng quy trình của vật liệu xử lý. 

Đục và lấy ra, vệ sinh rồi trám lại như trên. Bảo 
dưỡng theo đúng quy trình của vật liệu đã xử lý.

Mở rộng miệng, vệ sinh và trám lại như trên. Bảo 
dưỡng theo đúng quy trình của vật liệu xử lý.

Máy nén khí
Vữa mác cao grout hay các loại 
tương đương khác

Máy phun áp lực hoặc máy nén khí,
Bàn chải thép, máy chà, máy phát 
điện.
Máy hút chân không.

Dọn vệ sinh bề mặt Thổi bụi bề mặt
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Phun HASEAL 5Bề mặt đã được làm sạch

Lưu ý
•  Không thực hiện thi công trong các điều kiện mưa bão, hay nhiệt độ của bề mặt bê tông nằm ngoài khoảng từ + C đến +4 C. 
•  Không thực hiện thi công khi tuổi thọ của bê tông mặt cầu chưa đủ 28 ngày.
•  Để quá trình thi công dung d Haseal 5 đảm bảo yêu cầu phun đủ 

Haseal 5 đủ sử dụng cho từng ca làm việc.

HASEAL5
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• Phun phủ cho phần còn lại với định mức được kỹ thuật được tư vấn
phun ngập Haseal 5 để lấp đầy các vết nứt.
1 lít cho khoảng 02-04 m2. Với những vị trí có vết nứt lớn hơn 0.5mm, dùng hồ xi măng kết hợp với 
• Phun cho những vị trí đã sửa chữa hay khu vực có nhiều vết nứt nhỏ hơn 0.5mm với lượng sử dụng 

B2. PHUN HASEAL 5



B3. BẢO DƯỠNG
• Phun nước bảo dưỡng lần 1
 Nếu trời mưa ngay sau khi phun Haseal 5, khu vực phun cần phải bảo vệ bằng phủ nhựa hay nylon. Nếu 
trời mưa sau 2-6 tiếng, không cần phun nước bảo dưỡng lần thứ nhất
• Phun nước bảo dưỡng lần 2:
Sau khi phun bảo dưỡng lần thứ nhất - 2h phụ thuộc vào gió và nhiệt độ môi trường. Nếu trời mưa, 
không cần tiến hành phun bảo dưỡng. 
Nếu dung dịch đã thẩm thấu hết có thể không cần bảo dưỡng lần 2

Phun bảo dưỡng HASEAL 5

HASEAL5
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