
HANPLACC MORTAR SP

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm có các ưu điểm
• Chống thấm và bảo vệ công trình vượt trội.
• Kết dính tuyệt đối với bê tông, vữa, xi măng, gạch,..
• Hàn gắn vết nứt nhỏ đến 0,5mm.
• Lớp phủ hoàn thiện cho công trình.
• Thẩm thấu vào trong vữa, bê tông,.. tạo ra lớp chống thấm bên trong.
• Sản phẩm chống ăn mòn tổng thể công trình.
• Sử dụng cho các bể chứa nước sinh hoạt, bể thải sinh hoạt,..
• Giảm hấp thụ nhiệt.
• Kháng rễ cây nhỏ
• Thi công nhanh, tiết kiệm chi phí

Lĩnh vực ứng dụng
• Hanplacc Mortar SP được tạo ra để chống thấm cho các cấu kiện bê tông, 
vữa xi măng.
• Hanplacc Mortar SP thích hợp cho các khu vực ẩm ướt hay có áp lực nước 
thấp.
• Hanplacc Mortar SP sử dụng để chống thấm tầng hầm, nền móng, hố ga, bể 
nước sinh hoạt, bể thải sinh hoạt.
• Hanplacc Mortar SP sử dụng để sửa chữa các khu vực bê tông, vữa có vết nứt 
nhỏ. 

Hanplacc Mortar SP là vữa chống thấm tinh thể 
gốc xi măng một thành phần. Sản phẩm khi trộn 
với nước có độ chảy cao nên có thể thi công 
bằng cách quét. Sản phẩm có chứa tinh thể 
ngăn chặn các mao dẫn và bịt kín các vết nứt co 
ngót bên trong bê tông. Sản phẩm được ứng 
dụng chống thấm và cách nhiệt vượt trội.

Vữa chống thấm tinh thể gốc xi măng một thành phần
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Thông số kĩ thuật
• Tỷ trọng: 1,06-1,08 kg/L
• Màu sắc: xám
• Dạng: bột
• Thời gian trộn với nước: 3-5 phút
• Thời gian hỗn hợp đông cứng: 60 phút
• Cường độ bám dính: 1,0N/mm2 (EN 1542)
• Cường độ chịu uốn: 6N±1/mm2 (EN 196-1)
• Độ cứng Shore A: 50±5
• Tính thấm nước: <0,09 kg/m2h0,5

• Tính thấm CO2: 50-80m (EN1062-6)
• Khả năng hàn gắn vết nứt: 0,5mm
• Thời gian đi lại nhẹ được trên bề mặt: 24h sau khi thi công.
• Áp lực nước, san lấp: 3 ngày sau khi thi công. 
• Thời gian thi công tốt nhất: trời mưa:  sau mưa 24h  , sau khi thi công xong 24h   

Vệ sinh bề mặt

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 phải được tạo ẩm vừa đủ trước khi quét chống thấm.

Hóa chất xây dựng
                      Hotline: 0948.612.121  -   Website: chongthamhamico.com



Trộn vật liệu

2. Chuẩn bị vật liệu
- Đổ đều 10kg bột Hanplacc Mortar SP vào 6 lít nước và trộn bằng máy khuấy tốc 
độ chậm 3-5 phút đến khi hỗn hợp đồng đều.

3. Thi công
- Hỗn hợp chống thấm được quét bằng chổi, con lăn liên tục hoặc phun cho 2 
lớp, mỗi lớp dày tối đa 1mm để tránh nứt khi ninh kết.
- Thi công lớp  thứ 2 khi lớp thứ 1 còn hơi ẩm và dính tay, đảm bảo 2 lớp dính 
bám và liên kết với nhau. Nếu lớp thứ nhất đã khô hoàn toàn cần tạo ẩm trước 
khi quét lớp 2.
- Quét 2 lớp ngược chiều nhau để đảm bảo lớp màng che phủ và bám dính tốt 
nhất.  
- Làm ẩm bề mặt 2-3 ngày sau khi thi công xong.  
           

• Lưu ý
- 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.
- 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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Thi công quét Hanplacc Mortar SP

Định mức sử dụng
- Định mức: 1,5-2,0 kg/m2/2 lớp
- Lớp 1: 0,75-1 kg/m2
- Lớp 2: 0,75-1 kg/m2

Đóng gói và bảo quản
• Đóng gói: Bao 10kg, 20kg
• Bảo quản: -12 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và sương giá.
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