
WHITECOAT
Sản phẩm chống thấm đàn hồi gốc acrylic chống tia UV

Mô tả sản phẩm
Sản phẩm chống thấm đàn hồi gốc acrylic, chống tia UV, sử dụng 
ngay không cần pha trộn.

 Lĩnh vực ứng dụng
• Mái hiên nghiêng.
• Các khu vực bên ngoài cho hướng thi công dọc và ngang.
• Bê tông, kẽm và máng nước mưa đúc sẵn.
• Bê tông, thạch cao, gạch, ngói, bê tông khí, gỗ, thép mạ kẽm, kẽm, vv 
để bảo vệ công trình chống nước và ẩm. 

Đặc tính và ưu điểm
• Một thành phần.
• Dễ dàng thi công, sử dụng ngay.
• Độ bám dính cao.
• Có màu.
• Hàn gắn vết nứt và duy trì độ đàn hồi của sản phẩm.
• Kháng tia UV.
• Sản phẩm gốc nước, không độc hại và không cháy. 

Thông số kỹ thuật

Thành phần
Màu sắc
Tỷ trọng

Độ đàn hồi
Nhiệt độ thi công
Nhiệt độ sử dụng

Thời gian khô
Khô bề mặt

Độ bền cơ học
Không thấm nước
Bề mặt hoàn thiện

HS Code

Lớp phủ đàn hồi gốc polyme acrylic 
Trắng
1,36 g/cm3

200%
+5°C đến +30°C
-20°C đến + 80°C

4-5 giờ
5 ngày
7 ngày
14 ngày
3209.10.00.00.11



Quy trình thi công
Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt thi công phải chắc, bền và khô. Cần loại bỏ các vật liệu ngăn 
cản sự kết dính, chẳng hạn như bụi, dầu, rỉ sét, v.v. Các lỗ rỗng và vết 
nứt lớn trên bề mặt thi công phải được trám vá bằng REPAMERK 1 hoặc 
vữa sửa chữa 301. Các đầu nhọn và các mối nối ngang / dọc có thể nứt 
nên được trám vá bằng vữa sửa chữa REPAMERK 1 hoặc PH 127. 

Phương pháp thi công
Thi công cho tường:  Pha loãng WHITECOAT với nước theo tỷ lệ 1:4 làm 
sơn lót. Lớp phủ thứ nhất của WHITECOAT nên được pha loãng với 20% 
nước, đối với lớp thứ hai pha loãng 10% nước. Nếu trên các bề mặt cần 
hoạt động di chuyển phải được gia cố bằng lưới phù hợp; lớp phủ đầu 
tiên của WHITECOAT được thi công bằng chổi hoặc con lăn trên lớp 
sơn lót đã khô. 

Thi công cho mái:  Pha loãng WHITECOAT với nước theo tỷ lệ 1:1 làm 
sơn lót. Lớp phủ thứ nhất của WHITECOAT nên được pha loãng với 20% 
nước, đối với lớp thứ hai không cần pha loãng. Nếu trên các bề mặt cần 
hoạt động di chuyển phải được gia cố bằng lưới phù hợp; lớp phủ đầu 
tiên của WHITECOAT được thi công bằng chổi hoặc con lăn trên lớp 
sơn lót đã khô. 
Trong khi lớp đầu tiên còn ướt, hãy thi công lớp lưới sợi lên trên bề mặt 
vừa sơn và đảm bảo rằng lưới sợi được bao phủ bởi WHITECOAT. Để 
khô tối thiểu 2 giờ. Sau đó, hoàn thành việc quét lớp WHITECOAT thứ 2 
để lớp lưới bên dưới sẽ được che phủ hoàn toàn.  Sau thi công bề mặt 
phải được bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời trực tiếp, gió, sương giá và 
mưa trong 24 giờ. WHITECOAT không được thi công trên bề mặt ẩm 
ướt. Không nên dùng cho bể nước, hồ bơi. 

Vệ sinh bề mặt Thi công bằng lăn lu



Định mức
Định mức dành cho tường: 0,3-0,4 kg / m2 (3 lớp)
Định mức dành cho mái: 1 - 1,25 kg / m2 ( 2 lớp). Cần thi công ít nhất 2 
lớp. 
Định mức dành cho ống thoát nước và máng xối mưa: 2-3 kg /m2       

Đóng gói
Thùng nhựa 20 kg

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

Bề mặt hoàn thiệnThi công bằng máy phun

Lớp gạch

Lớp vữa trát

Lớp lót

Lớp phủ 1

Lớp phủ 2



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.

Thận trọng / Hạn chế
• Không thi công cho các khu vực ẩm ướt.
• Không sử dụng cho bể chứa nước, hồ bơi và nền móng của tầng 
hầm.
• Sản phẩm có thể có thể gây hại khi tiếp xúc với da.
• Không thi công trong điều kiện đóng băng hoặc trong thời gian có 
mưa.
• Bảo vệ bề mặt được thi công khỏi mưa, đóng băng, di chuyển trên 
bề mặt và độ ẩm cao liên tục cho đến khi khô hoàn toàn.
• Không sử dụng khi nhiệt độ không khí và bề mặt dưới + 5 ° C và trên 
+ 30 ° C.
• Các bề mặt có sự di chuyển bên trên phải được gia cố bằng lớp lưới 
phù hợp. 

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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