
HANPROTEX COLORS
Lớp phủ hoàn thiện chống thấm Acrylic

HanProtex Colors là sản phẩm chống thấm cho 
tường, bê tông, thạch cao, thay thế cho lớp sơn 
thông thường, có nhiều màu lựa chọn. Sản 
phẩm có độ đàn hồi và chịu nhiệt độ cao. Sản 
phẩm thi công phun, quét, lăn dễ dàng, sau khi 
tạo thành màng sẽ che phủ toàn bộ khuyết tật 
bên trong mặt cần chống thấm, đặc biệt là các 
vết nứt nhỏ.

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm có các ưu điểm
• Chống thấm cho vữa, bê tông, thạch cao, khu vực trong nhà hay ngoài trời..
• Sử dụng cho mặt đứng hay ngang hoàn hảo
• Bảo vệ và trang trí cho công trình
• Sản phẩm gốc nước một thành phần thi công dễ dàng.
• Cách nhiệt, kháng tia UV tốt.
• Có nhiều màu để lựa chọn.
• Sản phẩm khi tạo màng che phủ hoàn toàn các khuyết tật trên bề mặt như vết nứt 
nhỏ,..
• Có thể sử dụng sản phẩm trên mặt bê tông, vữa, thạch cao.
• Sản phẩm dùng được ở các khu vực ven biển, khu nhà máy hóa chất,..

Lĩnh vực ứng dụng
• Hanprotex Colors được nghiên cứu sản xuất để thay thế vật liệu sơn thông 
thường. Sản phẩm có tác dụng chống thấm và  trang trí bề mặt tường đứng, 
hay mặt ngang của bê tông, vữa, thạch cao,..
• Sản phẩm sử dụng khu vực bên trong hay bên ngoài tòa nhà.
• Sản phẩm sử dụng bảo vệ cho mái nhà, giảm nhiệt đáng kể cho công trình.
• Hanprotex Colors rất mịn và có thể sử dụng cho lớp phủ thạch cao.
• Hanprotex Colors sửa chữa cho các bề mặt bê tông, vữa bị nứt nhỏ, oxi 
hóa.
• Hanprotex Colors bám dính tốt lên tất cả bề mặt.
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Thông số kĩ thuật
• Tỷ trọng: 1,40±0,1 g/ml
• Màu sắc: nhiều màu, trắng chủ đạo
• Dạng: dung dịch gốc nước nhũ tương Acrylic một thành phần.
• Thời gian trộn với nước: 3 phút
• Thời gian sản phẩm khô: 24h
• Cường độ bám dính: 0,4MPa
• Cách nhiệt: tốt
• Độ cứng Shore A: 60
• Khả năng hàn gắn vết nứt: 0,1-0,5mm
• Kháng nấm, mốc.
• Độ thấm nước: W3 (EN 1062-3)
• 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 quét một lớp Hanprimer trước khi thi công chống thấm. 
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Khuấy đều vật liệu

2. Chuẩn bị vật liệu
- Mở nắp thùng sản phẩm Hanprotex Colors, dùng máy khuấy tốc độ chậm liên tục 
từ 3-5 phút cho đến khi sản phẩm đồng đều.
- Sản phẩm Hanprotex Colors được quét bằng chổi, con lăn, máy phun sơn áp lực.
- Sản phẩm Hanprotex Colors được thi công 2 lớp:
 + Khu vực mặt bằng nằm ngang: 1kg/m2/2 lớp
   - Lớp 1: 0,3kg/m2 có thể pha nước 
   - Lớp 2: 0,7kg/m2 nguyên chất
 + Khu vực mặt bằng đứng: 0,8kg/m2/2 lớp
   - Lớp 1: 0,3kg/m2 có thể pha nước 
   - Lớp 2: 0,5kg/m2 nguyên chất

3. Thi công
- Thi công lớp thứ nhất cách lớp thứ 2 ít nhất 24h, 2 lớp thi công đan chéo vào 
nhau tạo sự liên kết và phủ kín hoàn hảo.
- Các góc tường và vết nứt nên được gia cố thêm bằng lưới sợi thủy tinh Han 
Geotex G giữa 2 lớp
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• 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.
- Thời gian đi lại được sau khi thi công là 24h.
- Tỷ lệ pha trộn sản phẩm ảnh hường đến màu sắc của 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.

Đóng gói và bảo quản
• Đóng gói: Thùng 10kg, 25kg
• Bảo quản: -24 tháng kể từ ngày sản xuất khi còn nguyên thùng.
- Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và sương giá.

Thi công phun Hanprotex Colors
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