
CRYSTAL 25
Sản phẩm chống thấm thẩm thấu gốc tinh thể

Mô tả sản phẩm                
Sản phẩm vữa chống thấm gốc xi măng, một thành phần. Vật liệu 
chống thấm có hàm lượng phụ gia hóa học hoạt tính bảo vệ bê tông 
và cung cấp khả năng không thấm nước bằng cách tạo ra hiệu ứng kết 
tinh. Sản phẩm  được sản xuất với màu xám hoặc màu đỏ.

Lĩnh vực ứng dụng
Trong các công trình thi công  trong nhà và ngoài trời, nền móng , 
tường chắn, bể nước, đường hầm, hố thang máy, tường chắn, đập và 
bến cảng.

Đặc tính và ưu điểm
• Làm đầy các khoảng trống mao dẫn bằng cách hình thành các tinh 
thể vĩnh cửu (không hòa tan) và có khả năng chống thấm nước tốt.
• Chịu được áp lực nước âm và dương.
• Bảo vệ bê tông chống lại sự ăn mòn.
• Thấm hơi nước.
• Cải thiện khả năng chống mài mòn và va đập của bê tông.
• Không độc hại. Sử dụng an toàn trong bể nước. 

Thành phần

Màu sắc
Trộn

Thời gian sống
Độ bám dính

Hấp thụ nước mao dẫn
Thời gian trộn

Nhiệt độ thi công
Nhiệt độ sử dụng
Dụng cụ thi công

Thời gian khô
Độ bền cơ học

Không thấm nước 

Chất độn khoáng, Phụ gia biến tính 
Polymer và Xi măng đặc biệt 
Xám
20 kg CRYSTAL 25 : 5-6 L nước
20 phút
≥ 1.0 N/mm2

w<0.1 kg/m2.h0,5

3-5 phút
+5°C đến +30°C
-20°C đến +80°C
Chổi quét

1 ngày
7 ngày

Thông số kỹ thuật



Quét lớp tiếp theo
Bề mặt hoàn thiện

HS Code

3 - 5 h
14 ngày
3824.99.70.00.00

Quy trình thi công
Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt thi công phải được vệ sinh sạch sẽ khỏi các vật liệu ngăn cản 
sự kết dính như bụi, dầu, rỉ sét, v.v ... Bề mặt bê tông phải nhẵn và 
các vết nứt phải được trám vá bằng LATEX hoặc REPAMERK 301. 
Nên trám các khu vực rò rỉ nước với WATERSHOCK. Các góc nhọn và 
các mối nối của các bộ phận kết cấu phải được vát mép. Trước khi 
thi công, bề mặt phải được bão hòa nước bằng cách làm ẩm. 

Phương pháp thi công
20 kg CRYSTAL 25 nên được pha loãng với 5-6 lít nước và dùng máy 
trộn với tốc độ thấp trong 3-5 phút cho đến khi thu được hỗn hợp 
đồng nhất. Đối với mọi loại thi công, nên thêm nước vào CRYSTAL 
25 và hỗn hợp này nên được thi công trong vòng 20 phút. Hỗn hợp 
nên được thi công trên bề mặt bằng chổi. Lớp thứ hai phải được thi 
công khi lớp thứ nhất đóng rắn đủ. Thời gian này có thể thay đổi từ 
3 đến 5 giờ tùy theo điều kiện môi trường. Thời gian thi công giữa 
mỗi lớp tối đa là 6 giờ. Sau khi thi công CRYSTAL 25, vật liệu phải 
được bảo vệ để tránh bị mất nước. Không sử dụng các hợp chất 
đóng rắn. Bề mặt thi công phải được giữ ẩm trong 5-7 ngày. Trong 
bể chứa nước, 24 giờ sau khi thi công, bể nước phải được đổ đầy 
nước để tăng sự hình thành tinh thể và độ sâu thẩm thấu. 



Định mức
1,0 kg/m2/lớp. Nên thi công ít nhất 2 lớp. Nếu cần  có thể thi công 
3 lớp.

Đóng gói
Bao 20 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.

Thận trọng / Hạn chế
• Sau khi thi công, bề mặt phải được bảo vệ để tránh bị mất nước 
gây nứt.
• Không sử dụng các hợp chất đóng rắn.
• Không thi công trong điều kiện trời mưa, đóng băng hoặc trong 
thời gian mưa.



Định mức
1,0 kg/m2/lớp. Nên thi công ít nhất 2 lớp. Nếu cần  có thể thi công 
3 lớp.

Đóng gói
Bao 20 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.

Thận trọng / Hạn chế
• Sau khi thi công, bề mặt phải được bảo vệ để tránh bị mất nước 
gây nứt.
• Không sử dụng các hợp chất đóng rắn.
• Không thi công trong điều kiện trời mưa, đóng băng hoặc trong 
thời gian mưa.

• Bề mặt đã thi công CRYSTAL 25 phải được giữ ẩm trong 5-7 ngày. 
Trong bể chứa nước sau 24 giờ thi công, bể nước phải được đổ đầy 
nước để tăng sự hình thành tinh thể.
• Bảo vệ bề mặt khỏi ánh nắng trực tiếp, gió, sương giá hoặc mưa 
trong 24 giờ.
• Không sử dụng khi nhiệt độ không khí và bề mặt dưới + 5 ° C và trên 
+ 30 ° C. 

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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