CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG HAMICO
Địa chỉ: Số 23 - Đ. Bùi Viện - P. Đồng Hòa - Q. Kiến An - TP. Hải Phòng
Hotline: 0948.612.121
Tư vấn kỹ thuật: 093.213.9896

Email: hamicomtv@gmail.com
Website: www.chongthamhamico.com.vn

HỒ SƠ NĂNG LỰC

MỤC LỤC
I. GIỚI THIỆU VỀ HAMICO
II. GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM CHỐNG THẤM TRONG NGÀNH BUILDING,
NHÀ MÁY
1. Sản phẩm chống thấm cho khu vực lộ thiên: Mái, sàn, tường....
- Chống thấm gốc acrylic: Whitecoat, Solarcoat, SPR 104
- Chống thấm gốc polyurethan đàn hồi : Pur 625
2. Sản phẩm chống thấm cho khu vực áp lực nước: nhà vệ sinh, bể, rãnh
thoát nước...
- Chống thấm gốc xi măng một thành phần: Crystal 25
- Chống thấm gốc xi măng hai thành phần: Chimex 125, Chimex127.
- Chống thấm bằng màng 3 mm: Ultraplast B
3. Sản phẩm cho khu vực sàn
- Sơn sàn Epoxy ESP300
- Sơn Epoxy tĩnh điện EC50
4. Sản phẩm chuyên dùng cho nhà xưởng, khu công nghiệp
- Sản phẩm chống cháy: Baumerk Anti f ire WB
- Sản phẩm chống ồn
5. MỘT SỐ VẬT LIỆU CHÈN KHE
- Bitum Ha
- Băng cản nước Hanstops PVC
- Hanseal Rubber Foam
- Keo Pumast 600
- Cao su trương nở Bentonite
- Tấm gia cường TPE Flex
6. MỘT SỐ THƯ CHẤP THUẬN
7. DANH SÁCH CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

THÔNG TIN CHUNG
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG

Địa chỉ: Số 23 - Đ. Bùi Viện - P. Đồng Hòa - Q. Kiến An - TP. Hải Phòng
Hotline: 0948.612.121
Tư vấn kỹ thuật: 093.213.9896
Email: hamicomtv@gmail.com
Website: www.chongthamhamico.com.vn
Công ty TNHH Hóa chất xây dựng Hamico được thành lập để đáp ứng sự phát triển không
ngừng về nhu cầu đa dạng trong ngành vật liệu chống thấm và hóa chất xây dựng. Với sứ mệnh
mang đến cho khách hàng những sản phẩm và giải pháp bảo vệ công trình từ các thương hiệu
hàng đầu thế giới trong ngành vật liệu chống thấm như: Normet, Young IL, Geoser, Ahead, Baumerk, Isonem, Lemax, Technonicol, Neotex, Polybit,.... Điều mà công ty chúng tôi luôn hướng đến
đó là những giải pháp tối ưu và chuyên sâu nhất trong các lĩnh vực của ngành giao thông, xây dựng
dân dụng và Công nghiệp…Cùng với đội ngũ nhân viên, kỹ sư chuyên nghiệp chúng tôi đã và
đang tự khẳng định mình để trở thành một trong những đối tác tin cậy của những dự án lớn về các
hạng mục: chống thấm cầu đường, hầm chui, hầm ngầm, bom chứa dầu, cảng biển, đường băng,
hầm xuyên núi, hầm của các tòa văn phòng, tòa nhà,... Với mục tiêu kép “ Thương mại – sản xuất “
Hóa chất Hamico không những nhập khẩu và phân phối các sản phẩm nhập ngoại mà còn là một
trong những đơn vị tiên phong trong việc chuyên sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm hóa
chất xây dựng, vật liệu góp phần mang thương hiệu “Việt” chất lượng sánh ngang cùng bạn bè
Quốc Tế.
TẦM NHÌN
Trở thành một thương hiệu toàn cầu , nổi tiếng và có giá trị cao gắn liền với việc cung cấp các giải
pháp chống thấm, vật liệu, hóa chất xây dựng hiệu quả nhất.
NHIỆM VỤ
Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, cung cấp dịch vụ nhanh chóng, uy tín, chất lượng, thân thiện
với môi trường và đưa thương hiệu HAMICO trở thành biểu tượng của chất lượng và niềm tin. v
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NHÂN SỰ
STT

Vị trí

Số lượng

I

Đội trưởng

II

Cán bộ kỹ thuật

1

Kỹ sư Cầu đường

02

2

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và CN

02

3

Kỹ sư Thủy Lợi

02

4

Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

01

5

Kỹ sư Trắc địa

01

6

Cán bộ An toàn Lao động

01

III

Nhân viên hành chính

1

Cử nhân Kinh tế

09

2

Nhân viên kinh doanh

20

3

Kế toán

05

IV

Công nhân

1

Lái máy, lái xe

03

2

Công nhân kỹ thuật

20

02

NĂNG LỰC THIẾT BỊ MÁY MÓC PHỤC VỤ THI CÔNG
STT

Vị trí

Số lượng

Năm SX

Công suất

1

Máy thổi bụi

10

2020

2,7KW

2

Máy phun chuyên dụng

10

2020

1000KW

3

Máy mài mặt bê tông 3 pha

05

2019

3KW

4

Máy khoan, đục bê tông

10

2019

800-1000W

5

Máy mài cầm tay

15

2020

800

6

Máy phát điện

02

2018

5KW

7

Máy bơm nước

02

2021

1,5KW

8

Máy hàn nhiệt tự động

05

2019

2KW

9

Máy hàn nhiệt cầm tay

10

2019

1,4KW

10

Máy khuấy

03

2020

600W

11

Súng bắn keo cầm tay

~

2020

~

12

Máy hút bụi công nghiệp

05

2021

1500KW

13

Máy thủy bình, toàn đạc

05

2021

~

14

Trang thiết bị, bảo hộ lao động

~

2021

~

15

Máy phun sơn

06

2021

1000W, 6L/1p

16

Máy bơm keo Epoxy, PU

~

2021

600W

17

Máy phun vữa

02

2021

6,5kW

Máy phun chuyên dụng

Máy mài cầm tay

Máy khuấy

Máy mài mặt bê tông 3 pha

Máy hàn nhiệt tự động

Súng bắn keo cầm tay

Máy phát điện

Máy phun sơn

Máy mài mặt bê tông 3 pha

Máy bơm nước

Máy hút bụi công nghiệp

Máy hàn nhiệt cầm tay

Thi công khò màng T-Grip

Thi công lăn Whitecoat

Thi công quét chimex 125

Thi công quét Pur 625

Thi công lăn Chimex 127

Thi công phun Whitecoat

NĂNG LỰC SẢN XUẤT, CUNG CẤP VẬT LIỆU
Với mong muốn vươn lên đứng đầu thị trường trong nước và vươn ra quốc tế trong lĩnh vực
phân phối vật liệu và thi công chuyên nghiệp. Công ty chúng tôi xây dựng kho hàng, cơ sở sản xuất
khắp cả nước đi cùng đội ngũ chuyên nghiệp bao gồm: Nhân viên tư vấn chuyên nghiệp nhiệt
tình, nhà xưởng, kho hàng và xe tải lớn nhỏ để vận chuyển tới tận công trình cho khách hàng.
Xưởng sản xuất của công ty được xây dựng trên diện tích 1000m2, công suất 8000-10000 vật
liệu/năm . Là xưởng sản xuất với các thiết bị hiện đại tân tiến với dây chuyền sản xuất đồng bộ và
ưu việt được chuyển giao từ nước ngoài.
Xưởng chuyên sản xuất dung dịch chống thấm, sơn Epoxy, sơn chống thấm, các loại vữa, phụ gia
chống thấm. Ngoài ra, xưởng còn sản xuất các loại tấm cao su, tấm đệm đàn hồi bản liên tục nhiệt,
băng cản nước,… phục vụ ngành giao thông, building trong nước và hướng tới xuất khẩu ra nước
ngoài.

CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ, NHÀ PHÂN PHỐI

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

Thi công bằng máy phun

Bề mặt hoàn thiện

Lớp phủ 2

Lớp phủ 1
Lớp lót
Lớp vữa trát
Lớp gạch

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.

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.

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG
Địa chỉ: Số 23 - Đ. Bùi Viện - P. Đồng Hòa - Q. Kiến An - TP. Hải Phòng
Hotline: 094.861.2121 - Email: hamicomtv@gmail.com
Website: chongthamhamico.com.vn

SOLARCOAT
Lớp phủ chống thấm gốc acylic chống tia UV và cách nhiệt

Mô tả sản phẩm
SOLARCOAT là vật liệu chống thấm, gốc acrylic, một thành phần,
chống tia cực tím, đàn hồi và cách nhiệt được sử dụng để giảm nhiệt
độ bên trong các tòa nhà bằng cách phản xạ năng lượng nhiệt bức xạ
và giảm thiểu nhiệt độ bề mặt bằng các hạt hình cầu siêu nhỏ có
trong sản phẩm. Thông qua các vi cầu gốm nhiệt chứa trong sản
phẩm, hệ thống bảo vệ giúp tiết kiệm năng lượng lên đến 25-30%.
Tia nắng mặt trời phản xạ lại 95%. Tia UV phản xạ lại 85%.
Lĩnh vực ứng dụng
• Mái và tường của các tòa nhà.
• Bê tông, thạch cao, đá, kim loại, gạch, gỗ và lớp phủ trang trí.
• Ở bề mặt bên ngoài chịu ảnh hưởng của các khu vực biển.
Đặc tính và ưu điểm
• Một thành phần, sử dụng ngay và dễ thi công.
• Sản phẩm gốc nước, không độc và không cháy.
• Làm giảm nhiệt độ bên trong nhà ở và giảm chi phí bằng cách giảm
tiêu thụ năng lượng làm mát.
• Hiệu suất kết dính cao.
• Ngăn chặn mốc và nấm hình thành.
• Hàn gắn vết nứt và bảo vệ tính đàn hồi.
• Kháng tia UV.

Thông số kỹ thuật
Thành phần
Tỷ trọng
Độ nhớt
Độ pH
Thành phần chất rắn
Độ cứng
Độ bám dính
Hàn gắn vết nứt
Độ giãn dài tới đứt
Tính thấm hơi nước
Hấp thụ nước
Khả năng chống tia cực tím
Phản xạ nhiệt
Dẫn nhiệt
Thời gian khô
HS Code

Acrylic resin
1,35 – 1,45 kg/cm3
7000-10000 cps
8-10
68±2%
65-70
≥1 N/mm2
≥2 mm
≥260%
Class 1 (1m)
< 0,1 kg/m2.h0,5
Không nứt
≥95%
0,09 W/m°K
12h
3209.10.00.00.11

Quy trình thi công
Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt thi công phải sạch, khô và không có dầu, rỉ sét, bụi, mốc, v.v.
Các vết nứt cần phải được sửa chữa. Để có được sự kết dính tốt hơn, bề
mặt cần phải trà nhám hoặc sơn lót bằng SPR 104 để kết dính và thẩm
thấu tốt hơn. Bề mặt kim loại nên được sơn 1 lớp sơn lót chống gỉ
trước khi thi công SOLARCOAT.

Vệ sinh bề mặt

Phương pháp thi công
Bề mặt thi công nên được quét 1 lớp sơn lót thích hợp và đợi bề mặt
sơn lót khô. SOLARCOAT nên được thi công bằng chổi quét, con lăn,
máy phun với 2 hoặc 3 lớp trở lên. Thời gian chờ giữa các lớp thi
công là 4 – 8h. Sau khi thi công lớp cuối cùng, bề mặt nên được để
khô trong vòng 24 giờ và được bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời trực
tiếp, gió, sương giá và mưa.

Định mức
1,30 – 1,80 kg/m2 cho 2 lớp thi công. Khuyến cáo nên thi công tối
thiểu là 2 lớp.
Đóng gói
Thùng nhựa 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
• Sản phẩm có thể có 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 + 10 ° 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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SPR 104
Sơn lót đa năng gốc acrylic

Mô tả sản phẩm
SPR 104 là loại sơn lót gốc acrylic một thành phần dùng cho các bề
mặt thấm nước và xốp. Sản phẩm có thể được thi công như một lớp
sơn lót trước khi thi công các vật liệu acrylic khác.
Lĩnh vực ứng dụng
• Được sử dụng trên bề mặt tường và sàn nội thất và ngoại thất như
một lớp sơn lót.
• Trước khi sửa chữa sàn hoặc thi công cách nhiệt nên quét SPR 104
trên bề mặt xây dựng bằng gỗ, bê tông hoặc xốp.
Đặc tính và ưu điểm
• Chuẩn bị bề mặt trước khi thi công bằng cách lấp đầy các lỗ xốp, trên
các vết nứt.
• Giảm tiêu thụ lớp phủ được thi công sau đó.
• Tăng cường độ bám dính giữa lớp nền và lớp sơn phủ.
• Làm cho bề mặt cứng hơn và ngăn ngừa sự gia tăng chất bẩn và vết
ố trên bề mặt lớp phủ.
Thông số kỹ thuật
Thành phần
Màu sắc
Ngoại quan
Tỷ trọng
Độ pH
Thành phần chất rắn
Thời gian khô
Khô bề mặt
Thi công lớp ph
HS Code

Gốc copolymer acrylic
Màu xanh nhạt trong suốt
Dung dịch
0,95-1,05 g/cm3
8-9
20±2%
20 phút
24 giờ
3209.10.00.00.11

Quy trình thi công
Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt thi công phải được bảo dưỡng hoàn toàn và khô. Bề mặt phải
được vệ sinh sạch bụi, bẩn, sáp, dầu, mỡ, các sản phẩm sơn và các chất
bẩn khác. Các bề mặt nhẵn phải được chà nhám.
Phương pháp thi công
Trước khi thi công, khuấy đều sản phẩm và thi công bằng chổi hoặc
con lăn. Chỉ nên sơn lót bề mặt bê tông xốp bằng SPR 104. Trong
những ngày nắng nóng và nhiều gió, bề mặt nên được làm ẩm trước
khi thi công để tránh việc khô nhanh. Bề mặt phải được quét phủ
trong vòng 24 giờ sau khi thi công SPR 104. Nếu khu vực không được
che phủ trong hơn 6 giờ, bề mặt phải được lau sạch bằng nước sạch
để loại bỏ bụi bẩn tại chỗ trước khi quét lớp phủ.
Định mức
0,1– 0,2 kg/m2 cho mỗi lớp.
Đóng gói
Can nhựa 5 kg
Can nhựa 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
• Không sử dụng trên sàn trát hoặc các bề mặt không xốp.
• Sau khi thi công quét lót, bề mặt phải được thi công lớp phủ trong
vòng 24 giờ.
• Sản phẩm có thể gây hại khi tiếp xúc với da.
• Không thi công trong điều kiện thời tiết đóng băng hoặc trong thời
gian có mưa.
• Bảo vệ vật liệu được thi công khỏi mưa, đóng băng, đi lại 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
+ 35 ° 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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PUR 625
Vật liệu chống thấm gốc polyurethane đàn hồi,
chống tia cực tím

Mô tả sản phẩm
PUR 625 là vật liệu chống thấm gốc polyurethane, một thành phần,
chống tia UV, thích hợp cho các công trình giao thông cho người đi
bộ.
Lĩnh vực ứng dụng
• Trên bê tông, đá, kim loại, v.v.
• Trong máng xối, kênh, ống dẫn.
• Trên mái sân thượng.
• Tạo ra một lớp bảo vệ chống thấm nước và độ ẩm.
Đặc tính và ưu điểm
• Độ bám dính tuyệt vời.
• Khả năng chống tia cực tím tốt, tuổi thọ cao.
• Chống chịu được các điều kiện thời tiết, axit loãng, bazơ, muối và
hóa chất.
• Sản phẩm gốc polyurethane một thành phần, sử dụng ngay, vật liệu
đàn hồi.
• Bao phủ các vết nứt mao mạch.
• Được thi công như một lớp phủ bảo vệ trên vật liệu polyurethane.
• Do tính chất đàn hồi, tạo nên lớp phủ liền mạch, chống thấm nước
và bảo vệ bề mặt.
• Chống bám rễ cây.
• Thích hợp cho người đi bộ lưu thông sau khi bảo dưỡng.
Thông số kỹ thuật
Thành phần
Màu sắc
Tỷ trọng
Thành phần chất rắn
Bám dính kéo
Bám dính trượt
Độ cứng
Độ giãn dài tới đứt
Chống chịu mài mòn

Gốc polyurethane
Xám / Trắng / Màu đặc biệt
1,4 g/cm3
86%
9,19 Kgf/cm2
75,06 Kgf/cm2
65 Shore A
600 % (ở mức 20°C)
354 mg (TS EN ISO 5401-1)

Độ thấm carbon dioxide
Độ thấm hơi nước
Hấp thụ nước mao dẫn
Chống va đập
Độ bám dính
Khả năng chịu nhiệt
Nhiệt độ thi công
Thời gian khô
Thi công lớp tiếp theo
Độ bền cơ học
HS Code

29,59 m (TS EN 1062-6)
2,810 m (TS EN ISO 7783:2011)
0,004 kg/m2.h0,5 (TS EN 1062-3)
≥10 Nm (Class II) (TS EN ISO 6272-1)
2,1 N/mm2 (TS EN 1542)
-35°C đến +110°C
+5°C đến +35°C
12 giờ
5 ngày
3208.90.91.00.23

Quy trình thi công
Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt thi công phải khô, sạch và không dính các loại dầu thừa.
Trong quá trình thi công, độ ẩm bề mặt phải dưới 4%.

Phương pháp thi công
Vật liệu đã sẵn sàng để sử dụng. Sau khi trộn đều vật liệu, nên thi
công lăn, cọ hoặc máy phun ít nhất 2 lớp. Nên sử dụng lưới kỹ thuật
giữa 2 lớp. Khuyến cáo nên đợi 12 giờ trước khi sơn lớp tiếp theo.
Trong quá trình áp dụng, đeo găng tay là hoàn toàn nên làm. Quá
trình bảo dưỡng cuối cùng mất 5 ngày.

Thi công gia cố bằng lưới kĩ thuật giữa 2 lớp

Thi công bằng lăn lu hoặc máy phun

Bề mặt hoàn thiện

Lớp phủ 2
Lớp lưới kỹ thuật
Lớp phủ 1
Lớp vữa tạo dốc

Định mức
0,75-1,0 kg/m2 cho mỗi lớp thi công. Nên thi công ít nhất là 2 lớp.
Đóng gói
Thùng kim loại 25 kg
Hạn sử dụng
12 tháng đối với hàng hóa còn nguyên tem nhãn, chưa mở, 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
• Vật liệu dễ cháy.
• Sản phẩm có thể gây hại khi tiếp xúc với da.
• Không thi công trong điều kiện thời tiết đóng băng hoặc trong thời
gian có mưa.
• Bảo vệ vật liệu 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
+ 35 ° C.
• Tránh giao thông đông đúc trong 24 giờ.
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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CHIMEX 125
Sản phẩm chống thấm gốc xi măng-acrylic, hai thành phần,
bán đàn hồi

Mô tả sản phẩm
CHIMEX 125 là vật liệu cách nhiệt bán đàn hồi, hai thành phần, gốc xi
măng acrylic được sử dụng cho bê tông và vữa trát xi măng và được
thi công cho các công trình bên trong và bên ngoài để chống rò rỉ và
thấm nước trên bề mặt.
Lĩnh vực ứng dụng
• Những nơi tiếp xúc với áp lực nước như hồ bơi, bể nước và những
nơi ẩm ướt như sân thượng, ban công, tầng hầm.
• Trong xây dựng nền móng, tường chắn, trong nhà và ngoài trời cho
các khu vực thi công dọc và ngang.
Đặc tính và ưu điểm
• Hình thành một lớp chống thấm nước dưới lớp tráng men và gốm
sứ với tính năng bám dính cao và đặc tính bán đàn hồi.
• Tạo thành một lớp phủ chống thấm nước không mối nối, liền mạch,
vĩnh viễn.
• Sử dụng an toàn trong các bể chứa nước uống.
• Thấm hơi nước.
• Dễ dàng thi công.
• Độ bền lâu dài.
• Kháng hóa chất và dung dịch muối trong đất.
Thông số kỹ thuật
Thành phần

Thành phần A: Phụ gia polyme
biến tính và xi măng đặc chủng.
Thành phần B: Dung dịch
Copolymer acrylic

Màu sắc

Xám, trắng, xanh

Trộn hỗn hợp

20 kg A : 5 kg B

Tỷ trọng của hỗn hợp

1,90 g/cm3

Độ bám dính

≥1,50 N/mm2 (28 ngày)

Kháng áp lực nước

2 bars

Hấp thụ nước mao dẫn

<0,10 g (sau 4 giờ) (TS EN 12808-5)

Thời gian sử dụng

2 giờ

Thời gian trộn

3-5 phút

Nhiệt độ thi công

+5°C đến+25°C

Nhiệt độ sử dụng

-20°C đến +80°C

Dụng cụ thi công

Chổi quét

Độ bền cơ học

2 ngày

Chống thấm
nước Tools
Application

7 ngày

Phủ thêm vữa hoặc ceramic

3 ngày

Bề mặt hoàn thiện

14 ngày

HS Code

3824.99.70.00.00

Quy trình thi công
Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt thi công phải bền chắc, loại bỏ các vật liệu ngăn cản sự kết dính
như bụi, dầu, gỉ,... . Các lỗ rỗng và vết nứt lớn cần được trám lại bằng
vữa sửa chữa REPAMERK 1. Bề mặt thi công phải được làm ẩm. Sau khi
quét lớp CHIMEX 125 đầu tiên, các đầu nhọn và các mối nối ngang /
dọc có vết nứt nên được vát mép bằng vữa sửa chữa REPAMERK 1 hoặc
PH 127, sau đó quét lớp CHIMEX 125 thứ hai.

Phương pháp thi công

Đổ thành phần B (dung dịch) vào một thùng sạch và trộn ở tốc độ thấp, sau
đó thêm từ từ thành phần A. Tiếp tục trộn cho đến khi thu được một hỗn hợp
đồng nhất không có kết tủa (khoảng 3-5 phút).

Hỗn hợp nên được thi công bằng chổi quét làm 2 hoặc 3 lớp. Hướng quét của
cọ cho mỗi lớp phải vuông góc với nhau. Mỗi lớp phải được thi công sau khi
lớp đầu tiên bắt đầu cứng bề mặt và còn ướt. Bề mặt phải được làm ẩm trước
khi sơn lớp thứ hai. Hỗn hợp đã trộn phải được sử dụng trong vòng 2 giờ. Khi
thi công cho các bề mặt ngoài trời thì bề mặt phải được bảo vệ khỏi nắng, gió,
sương giá hoặc mưa trong 24 giờ sau khi thi công.

Quét lớp thứ nhất

Bề mặt hoàn thiện

Quét lớp thứ hai

Định mức
Đối với mỗi lớp, sử dụng khoảng 1,0 - 1,25 kg /m2/ lớp. Khuyến nghị thi
công ít nhất 2 lớp, nếu cần có thể sơn 3 lớp. Sản phẩm nên được thi
công với độ dày màng ướt tối đa 2 mm trong một lớp.
Đóng gói bao bì
25 kg/ bộ
Thành phần A (bột): bao 20 kg
Thành phần B (dung dịch): can nhựa 5 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.
Cảnh báo/ Hạn chế
• Sản phẩm có thể gây hại khi tiếp xúc trực tiếp với da.
• Không thi công trong điều kiện thời tiết đóng băng hoặc đang mưa.
• Bảo vệ bề mặt đã thi công khỏi mưa, đóng băng, đi lại trên bề mặt
và độ ẩm cao liên tục cho đến khi bề mặt khô hoàn toàn.
• Không thi công sản phẩm khi nhiệt độ không khí và bề mặt dưới
+5°C và trên +25°C.
• Đối với các bề mặt được sử dụng để đi lại hoạt động, bề mặt phải
được tráng bằng vữa hoặc ceramic.
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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CRYSTAL 25
Vữa 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.
Thông số kỹ thuật
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

Quét lớp tiếp theo
Bề mặt hoàn thiện
HS Code

3-5h
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.

• 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.

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG
Địa chỉ: Số 23 - Đ. Bùi Viện - P. Đồng Hòa - Q. Kiến An - TP. Hải Phòng
Hotline: 094.861.2121 - Email: hamicomtv@gmail.com
Website: chongthamhamico.com.vn

CHIMEX 127
Sản phẩm chống thấm gốc xi măng acrylic hai thành phần
với khả năng đàn hồi cực tốt

Mô tả sản phẩm
CHIMEX 127 là sản phẩm gốc xi măng acrylic, hai thành phần, có khả
năng đàn hồi được sử dụng cho bê tông và xi măng . Có thể thi công
cho các công trình trong nhà và ngoài trời giúp chống lại việc rò rỉ nước
và nước bề mặt.
Lĩnh vực ứng dụng
• Trong các khu vực áp lực nước như hồ, bể nước và khu vực ẩm như sân
thượng, ban công, tầng hầm.
• Nền móng xây dựng, tường, trong nhà và ngoài trời cho các ứng dụng
dọc và ngang từ hướng hứng nước.
Đặc tính và ưu điểm
• Kháng nước muối.
• Kháng hóa chất và dung dịch muối có trong đất.
• Sản phẩm tạo thành một lớp chống thấm nước với độ bám dính và
đàn hồi cao.
• Sản phẩm có tính linh hoạt cung cấp hiệu suất hàn gắn vết nứt tuyệt
vời.
• Có khả năng hàn gắn vết nứt đến 0.92mm với lớp thi công có độ dày
2mm.
• Dễ dàng thi công, độ bền lâu dài.
• An toàn, sử dụng được cho bể chứa nước uống.

Thông số kỹ thuật
Thành phần Thành phần A: Hỗn hợp gốc polymer và
xi măng đặc chủng.
Thành phần B: Dung dịch gốc copolymer
acrylic.
Màu sắc Xanh lục
Trộn hỗn hợp 20 kg thành phần A : 10 kg thành phần B
Tỷ trọng của hỗn hợp 1,70 g/cm3
Độ bám dính ≥1,00 N/mm2
Kháng áp lực nước 7 bars positive
Hấp thụ nước mao mạch ≤0,10 g (sau 4h)
Thời gian sử dụng 2 h
Thời gian trộn 3 – 5 minutes
Nhiệt độ thi công +5°C đến +25°C
Nhiệt độ sử dụng -20°C đến +80°C
Dụng cụ thi công Chổi quét
Độ bền cơ học 2 ngày
Không thấm nước 7 ngày
Phủ thêm vữa hoặc ceramic 3 ngày
Bề mặt hoàn thiện 14 Ngày
HS Code 3824.99.70.00.00
Quy trình thi công
Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt thi công phải bền, sạch và loại bỏ các tạp chất ngăn chặn liên
kết. Các vết nứt nên được trám vá bằng vữa sửa chữa REPAMERK 1. Bề
mặt thi công phải được làm ướt và chờ cho đến khi bề mặt chỉ còn
ẩm/gần khô. Sau khi quét lớp CHIMEX 127 đầu tiên, đầu nhọn và khớp
ngang/dọc bị nứt nên được trám vá bằng vữa sửa chữa REPAMERK 1
hoặc PH 127 sau đó thi công quét lớp CHIMEX 127 thứ hai.

Phương pháp thi công
Đổ thành phần B vào một thùng chứa sạch và trộn với tốc độ thấp và
sau đó thêm từ từ bột thành phần A vào và tiếp tục trộn cho đến khi có
được hỗn hợp đồng nhất mà không có kết tủa vón cục (khoảng 3-5
phút).

Hỗn hợp nên được thi công với chổi quét bằng 2 hoặc 3 lớp. Thi công
quét mỗi lớp phải vuông góc với nhau. Lớp tiếp theo được thi công sau
khi lớp đầu tiên bắt đầu khô bề mặt lại và vẫn còn ẩm. Nên làm ẩm bề
mặt trước khi thi công lớp thứ 2. Hỗn hợp chuẩn bị phải được sử dụng
trong vòng 2 giờ.

Quét lớp thứ nhất

Bề mặt hoàn thiện

Quét lớp thứ hai

Định mức
1,0- 1,25 kg/m2 / lớp. Nên thi công ít nhất 2 lớp, nếu cần thiết có thể áp
dụng 3 lớp.
Đóng gói
30 kg / bộ
Thành phần A (bột): bao 20 kg
Thành phần B (dung dịch): can nhựa 10 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
• Trong các khu vực thi công ngoài trời, bề mặt phải được bảo vệ khỏi
nắng, gió, sương giá hoặc mưa trong 24 giờ đầu tiên.
• Đối với các khu vực thi công trong môi trường nóng và gió, có thể
thêm nước trộn bổ sung không quá 10% thành phần B ở lớp thi công
thứ nhất.
• Sản phẩm có thể gây hại khi tiếp xúc với da.
• Không thi công trong điều kiện thời tiết đóng băng hoặc trong thời
gian có mưa.
• Bảo vệ bề mặt đã được thi công khỏi mưa, đóng băng, đi lại 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
+ 25 ° 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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ULTRAPLAST B
Mô tả
Màng bitum biến tính APP ULTRAPLAST B được
thiết kế thi công cho lớp dưới cùng trong hệ thống
mái hai lớp trên các tòa nhà và công trình xây dựng,
để chống thấm cho nền móng và kết cấu kỹ thuật.
Có thể được sử dụng làm lớp lót cho ván lợp bitum
trên mái dốc. Dùng để xây mới hoặc sửa chữa.
Vật liệu chịu được sự biến đổi nhiệt độ và tải trọng
cơ học cao mang lại khả năng chống thấm lâu dài,
đáng tin cậy và hiệu quả. Polyme APP cung cấp khả
năng chống dòng chảy bổ sung để có thể sử dụng
vật liệu trong vùng có khí hậu rất nóng.
Mặt dưới của vật liệu được bao phủ bởi một màng
polyme có cấu trúc đặc biệt,. Ở mặt trên, vật liệu
được bao phủ bởi một màng polyme.
Yêu câu chung:
- Các cuộn vật liệu nên được bảo quản trong nhà ở
nơi khô ráo trong bao bì ban đầu và đưa đến công
trường để sẵn sàng sử dụng.
- Giữ các cuộn thẳng đứng và không xếp chồng các
pallet lên nhau.
- Bề mặt thi công phải được làm sạch bụi, mảnh vụn,
dầu mỡ, lá cây, dầu và không được có khe hở và vết
nứt hoặc các bất thường khác để đảm bảo độ bám
dính thích hợp của màng.
- Bề mặt phải được xử lý sơn lót trước khi thi công
vật liệu chống thấm.

ULTRAFLEX SA 2 mm
Primer TECHNONICOL No.01
ULTRAPLAST B
ULTRAPLAST B grey mineral

Installation:
 FLAT SURFACE

Làm sạch bề mặt và sửa Xử lý bề mặt bằng sơn
chữa các khe hở, vết lót bitum để tăng độ bám
nứt, vv.
dính của màng bitum.

Cuộn ra và căn chỉnh Tiến hành khò nóng bề
các tấm màng, sau đó mặt dưới của vật liệu
cuộn chặt chúng lại từ cả
hai bên về phía trung
tâm.

Khò nóng bề mặt dưới , Chồng mép theo chiều
những chỗ chồng mép dọc phải là 100 mm;
cần phải khò kỹ càng.
chồng chéo cuối không
được nhỏ hơn 150 mm.

Ceramic tiles
XPS TECHNONICOL CARBON ECO
ULTRAPLAST B – 2 layers
Primer TECHNONICOL No.01
1

2

System solutions:
 NỀN MÓNG CÁCH NHIỆT

 NỀN MÓNG KHÔNG CÁCH NHIỆT

Drainage membrane PLANTER geo
XPS TECHNONICOL CARBON ECO
ULTRAPLAST B – 2 layers
Primer TECHNONICOL No.01

PLANTER standard
ULTRAPLAST B – 2 layers
Primer TECHNONICOL No.04

Declared performance:
Tính chất

PP thử

Kết quả

TÍnh chất

PP thử

Kết quả

Lớp bảo vệ mặt trên

-

polymer film

Điểm mềm hóa, °C

ASTM D36

≥ +145

Lớp bảo vệ mặt dưới

-

polymer film

Linh hoạt ở nhiệt độ thấp,
°C

EN 1109-1

≤ -2

Chiều dài, m

EN 1848-1

≥ 15.0 (2 mm thick)
≥ 10.0 (3 mm thick)
≥ 10.0 (4 mm thick)

Chống chảy ở nhiệt độ
cao, °C

EN 1110

≥ +120

Chiều rộng, m

EN 1848-1

≥ 1.0

Độ kín nước ở 0,1 MPa
trong 24 giờ

EN 1928

Pass

Độ thẳng

EN 1848-1

≤ 10 mm / 5 m

Hiệu suất cháy bề mặt

EN 13501-5

NPD

Tỷ trọng, kg/m²

EN 1849-1

2.8±0.28
3.8±0.38
5.1±0.48

Phản ứng với lửa

EN 13501-1

Euroclass E

Độ dày, mm

EN 1849-1

2.0±0.20
3.0±0.20
4.0±0.20

Độ ổn định kích thước, %

ASTM D5147

1.0

-

polyester

Sự kết dính của các hạt , %

EN 12039

NPD

Cường độ chịu kéo L / T,
N/50mm

ASTM D5147

750±150 / 600±120

Khuyết điểm có thể nhìn thấy

EN 1850-1

Pass

Độ giãn dài L / T, %

ASTM D5147

40±8 / 45±9

EN 1931

μ=20000

Kháng xé rách L / T, N

ASTM D4073

300±100 / 300±100

Type of carrier

Tính chất truyền hơi
nước
Chất độc hại

Không chứa chất độc hại

Chú thích: L / T - Dọc / Ngang; NPD - Không xác định
Thời hạn sử dụng nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu về bảo quản: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
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ANTI-FIRE WB
Sơn gốc nước với cơ chế trương phồng chống cháy

Mô tả sản phẩm
BAUMERK ANTI-FIRE WB là sơn chống cháy gốc nước được thiết kế đặc biệt cho bê
tông, gỗ, kết cấu thép tại các vị trí nội và ngoại thất. Sản phẩm tạo ra một lớp cách
nhiệt làm chậm sự nóng lên của bề mặt được thi công bằng cách tự giãn nở trong khi
cháy. Có khả năng bảo vệ bề mặt lên đến 3 giờ.
Lĩnh vực ứng dụng
- Tường nội ngoại thất, bê tông, gỗ và thép trong các tòa nhà.
- Những khu vực có nguy cơ cháy cao như bệnh viện, trường học, sân bay, nhà máy.
Tính năng và lợi ích
- Đảm bảo sự tích hợp hoàn hảo với bề mặt mà không bị nứt, phồng rộp và bong tróc.
- Khi tiếp xúc với nhiệt và ngọn lửa, Sơn chống cháy ANTI-FIRE WB hoạt động như một
rào cản nhiệt giữa ngọn lửa và lớp nền.
- Chống cháy.
- Được sử dụng an toàn cho các khu vực nội thất do thành phần gốc nước.
Thông số kỹ thuật
Thành phần: Nước
Màu sắc: Màu trắng hoặc màu thuộc bảng RAL
Ngoại quan: Chất lỏng nhớt
Tỷ trọng: 1,35 kg / L
Thành phần chất rắn, %: 66 ± 3
Độ nhớt: 4500 ± 500 Pa.s
pH:> 7
Độ cứng shore D: 60
Pha loãng: Không cần pha loãng, sử dụng ngay
Định mức: 1,0-1,5 kg / m2
Đề nghị thi công: 2-3 lớp
Công cụ thi công: Con lăn / máy phun
Thời gian khô: 6 giờ ( chạm vào không ướt tay)
Thời gian chống cháy: 3 giờ theo BS476, GOST và EN 13381

Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt thi công phải hơi ẩm và được vệ sinh sạch gỉ, bụi bẩn . Bề mặt sơn cũ cần được chà
nhám và làm sạch. Các vết nứt trên bề mặt phải được lấp đầy bằng vật liệu sửa chữa thích
hợp. Nên sơn lót chống ăn mòn trên bề mặt thép. ANTI-FIRE WB có thể dùng làm sơn lót
sau khi đã pha loãng theo tỷ lệ 1: 1 với nước cho các bề mặt nền khác.
Quy trình thi công
BAUMERK ANTI-FIRE WB được thi công trên bề mặt ứng dụng bằng con lăn hoặc máy
phun. Có thể thi công nhiều lớp. Lớp tiếp theo nên được thi công sau khi lớp đầu tiên đạt
được độ cứng 50 Shore D. Độ dày màng tối đa là 1 mm. Độ dày màng sơn được khuyến
nghị là 500-700 micron khi ướt. Lớp phủ gốc nước phải được thi công sau khi đã đóng rắn
hoàn toàn.
Đóng gói
Thùng 18 kg
Hạn sử dụng
12 tháng đối với hàng hóa còn nguyên tem nham, đóng gói ban đầu, chưa mở, chưa sử
dụng.
Bảo quản
Bảo quản ở khu vực khô ráo từ + 5 ° C đến + 35 ° C. Bảo vệ khỏi nhiệt, đóng băng và ánh
nắng trực tiếp.
Vệ sinh dụng cụ
Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước ngay sau khi sử dụng. Vật liệu khô chỉ có thể được
loại bỏ bằng phương pháp cơ học.
Thận trọng / Hạn chế
- Không thi công trong điều kiện đông lạnh hoặc trong thời gian mưa.
- Bảo vệ các vật liệu đã thi công khỏi mưa, đóng băng, đi lại 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 + 0 ° C và trên + 35 ° C.
- Tránh giao thông đông đúc trong 24 giờ.
- Sau 4 tuần kể từ khi thi công ANTI-FIRE WB bề mặt đã đóng rắn hoàn toàn thì có thể rửa
và vệ sinh bề mặt.
Sức khỏe và an toàn sử dụng vật liệu
Cảnh báo! Sản phẩm có thể gây kích ứng mắt và da. Nếu tiếp xúc với 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 này. 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 thùng khi không sử dụng. Tránh xa tầm tay trẻ em.
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BITUM-HA

Matit xảm đường bitum cao su

Mô tả sản phẩm
• Bitum-HA xảm đường là sản phẩm chế tạo
trên cơ sở chất kết dính Bitum cao su đã được
biến tính kết hợp với các phụ gia đặc biệt.
• Bitum-HA matit xảm đường hoàn toàn phù
hợp với các tiêu chuẩn tương ứng của Hiệp
hội kiểm tra vật liệu Hoa Kỳ (ASTM).
Bitum-HA matit xảm đường đặc biệt đã được
nghiên cứu nhiệt đới hóa và hoàn toàn thích
hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Tính năng
• Để chèn khe co giãn các kết cấu bê tông: sàn, đường bộ, đường băng,..
• Để chống thấm dột cho các loại mái khác nhau: bê tông, tấm lợp amiang-xi măng,
tấm lợp kim loại.

Thông số kĩ thuật
• Dạng: bán rắn, màu đen bóng.
• Hàm lượng Bitum: 55%
• Nhiệt độ chảy mềm: 130-150oC
• Hàm lượng chất không bay hơi: ≥95%
• Khối lượng riêng: 1,15-1,25 g/cm3
• Độ cứng ShoreA: 35
• Cường độ chịu kéo: 0,5 N/m2
• Khả năng đàn hồi: 60%

Hóa chất xây dựng
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Hướng dẫn thi công
1. Chuẩn bị bề mặt
- Khe bê tông cũng như bề mặt các loại vật liệu khác phải được làm sạch trước
khi thi công.
- Khe phải khô, không đọng nước.
2. Thi công
- Đối với Matit ở dạng khối: nấu chảy matit (bằng máy hoặc thủ công) và rót vào
vị trí cần xảm.
- Đối với loại Matit dạng dải: dùng đèn khò hoặc các phương tiện gia nhiệt khác
để làm mềm matit, đồng thời dùng ngoại lực nhấn dải matit xuống khe co giãn
cho đến hết độ sâu yêu cầu.

Đóng gói và bảo quản
- Matit dạng khối đóng trong thùng kim loại hoặc carton với khối lượng: 18kg/1
thùng; 10kg/1 hộp.
- Matit dạng dải: theo kích thước yêu cầu.
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HANSTOPS PVC
Băng cản nước PVC

Mô tả sản phẩm
Băng cản nước Hanstops PVC được chế
tạo từ nhựa Polyvinyl clorua chịu nhiệt,
đàn hồi có chất lượng cao. Sản phẩm được
thiết kế để chặn nước thấm qua mạch
ngừng thi công, khe co giãn, khe lún
trong các kết cấu bê tông. Hanstops phù
hợp với yêu cầu kỹ thuật của TCVN
9407:2014 và BS 2571.

Ứng dụng
• Chống thấm các mạch ngừng thi công, khe lún, khe co giãn, được lắp đặt
theo chiều ngang, chiều dọc của khe nhằm ngăn chặn thấm nước qua.
• Hanstops được sử dụng cho các kết cấu chứa nước, chặn nước như: bể chứa
nước ăn, bể chứa nước thải, bể bơi, tường tầng hầm, sàn tầng hầm, đường
hầm, cống, vách thang máy,..
• Hanstops có nhiều hình dạng, kích thước khác nhau cho phép thi công
chống thấm ở bất kì kiểu thiết kế nào.

Ưu điểm
• Bề mặt có nhiều gân giúp Hanstops bám chắc vào bê tông.
• Các chỗ giao nhau dễ dàng được cắt và gia cố để phù hợp với từng yêu

cầu cụ thể. Thi công dễ dàng trên công trường.

Thông số kỹ thuật
• Màu sắc: Vàng, xanh, trắng, trong.
• Khối lượng riêng: ≤1,4 g/cm3 (TCVN 4866:2013)
• Độ cứng ShoreA: ≥65 (TCVN 1595:2013)
• Cường độ chịu kéo: ≥13 MPa (TCVN 4509:2013)
• Độ giãn dài khi đứt: ≥250% (TCVN 4509:2013)

Hóa chất xây dựng

Hotline: 0948.612.121 - Website: chongthamhamico.com.vn

Phân loại sản phẩm
Vị trí

Hình dạng

Loại sản phẩm

Chiều rộng,
mm (±3%)

Độ dày,
mm (±10%)

Chiều dài
cuộn, m

150
200
250
300

2,5 - 4,0

20
20

Hanstop đặt giữa các kết cấu bê tông
V150

Mạch ngừng thi công

V200
V250
V300
V320
V200 E
V250 E
V150-T1010
V200-T1010
V250-T1010
V300-T1010
V320-T1313
V150-T1313
V200-T1313
V250-T1313

Mạch ngừng thi công
tường Barret

V300-T1313
V320-T1313
KN92
B150-T1010
B200-T1010
B250-T1010
B300-T1010
B320-T1313
B150-T1313
B200-T1313
B250-T1313
B300-T1313
B320-T1313
O150

Khe co giãn, khe lún

O200
O250
O300
O320
O200 E
O250 E
O200-T1010
O250-T1010
O300-T1010
O400-T1010
O500-T1010

320
200
250
150
200
250
300
320
150
200
250
300
320
180
150
200
250
300
320
150
200
250
300
320
150
200
250
300
320
200
250
200
250
300
400
500

3,0 - 6,0
3,0 - 6,0
3,0 - 6,0
3,0 - 6,0
2,5 - 4,0
2,5 - 4,0
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
3,0 - 4,0
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
2,5 - 4,0
3,0 - 6,0
3,0 - 6,0
3,0 - 6,0
3,0 - 6,0
2,5 - 4,0
2,5 - 4,0
10
10
10
10
10

20
15
15
20
20
50
20
20
20
15
15
20
20
-

Mạch ngừng
thi công

Khe co giãn,
khe lún

Hanstop đặt ở bề mặt các kết cấu bê tông
SV150
SV200
SV250
SV300
SV320
SO150
SO200
SO250
SO300
SO320

150
200
250
300
320
150
200
250
300
320

2,5 - 4,0
3,0 - 5,0
3,0 - 5,0
3,0 - 5,0
3,0 - 5,0
2,5 - 4,0
3,0 - 5,0
3,0 - 5,0
3,0 - 5,0
3,0 - 5,0

20
20
20
15
15
20
20
20
15
15
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Hướng dẫn lắp đặt
• Lắp đặt: Băng cản nước Hanstops được lắp đặt đúng vị trí theo thiết kế,
dùng dây thép buộc cố định với cốt thép đảm bảo thăng bằng và chắc chắn
không bị lệch khỏi vị trí trong quá trình thi công bê tông, đảm bảo không
còn các hốc và rãnh hở.
• Mối nối: Gia nhiệt (khoảng 180oC) cùng lúc 2 đầu băng cần hàn cho đến khi
2 đầu băng nóng chảy đều sau đó ghép chặt 2 đầu lại với nhau, giữ chắc cho
đến khi mối nối nguội rắn chắc lại,

Đặt tại mạch ngừng thi công tường, dầm, sàn

Đặt tại mạch ngừng tường Barret

Đặt tại khe lún, khe co giãn

Đóng gói và bảo quản
- Đóng gói 10m, 15m, 20m, 50m hoặc theo yêu cầu khách hàng
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
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TPE FLEX
Tấm gia cường đàn hồi gốc TPE

Mô tả sản phẩm
TPE FLEX là tấm gia cường giãn nở đàn hồi cao được sử dụng để cách
nhiệt các khoảng trống giãn nở, khe co giãn nhiệt, mối nối và vết nứt.
Lĩnh vực ứng dụng
• Khu vực có khe co giãn của các tòa nhà, thi công theo chiều ngang
và chiều dọc.
• Các tầng hầm và các tường ngầm dưới khu đất.
• Bể nước thải, bể nước sạch và hồ bơi.
• Hầm và cống.
• Chống thấm móng bè - vách ngăn, vách ngăn - mối nối vách.
Đặc tính và ưu điểm
• Bảo vệ độ đàn hồi dưới nhiệt độ thấp và cao (từ -40 ° C đến + 80 ° C).
• Hiệu suất bám dính tuyệt vời.
• Chống bám rễ cây.
• Kháng tia UV
Thông số kỹ thuật
Thành phần
Màu sắc
Độ cứng
Độ giãn dài tới đứt
Cường độ chịu xé
Kháng áp lực nước
Cường độ chịu kéo
Khả năng chống tia cực tím
Nhiệt độ thi công
Nhiệt độ hàn nhiệt
HS Code

Chất đàn hồi nhựa nhiệt dẻo (TPE)
Xám nhạt
80
600%
>600 N/cm
>8 bar
>6 MPa
>7500 h
-40°C đến +80°C
+270°C
5603.14.90.00.00

Quy trình thi công
Chuẩn bị bề mặt
Khu vực thi công phải khô, vệ sinh sạch bụi, bẩn, rỉ sét, dầu và tất cả
các chất bẩn. Các khuyết tật bề mặt cần được sửa chữa bằng vữa sửa
chữa gốc xi măng EPOX 220, REPAMERK 1 hoặc vữa sửa chữa gốc
epoxy EPOX 310.
Phương pháp thi công
Các thành phần A và B của EPOX 220 phải được khuấy với tốc độ
thấp trong 2-3 phút cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Sau
đó, quét cho cả hai bên của TPE với độ dày khoảng 1/1,5 mm và
chiều rộng 40/50 mm bằng bay hoặc dao trộn.
TPE được cắt theo kích thước phù hợp. Các phần chồng mí lên nhau
được dính bằng máy hàn tay. Trước khi lớp EPOX 220 đầu tiên khô,
TPE nên được thi công bằng cách ấn bề mặt TPE lên keo epoxy.
Epoxy kết dính lớp thứ hai được thi công khoảng 1/1,5mm độ dày
sau khi lớp đầu tiên khô. Trong thời gian này, hãy cẩn thận đưa EPOX
220 vào giữa TPE. Không di chuyển TPE FLEX cho đến khi lớp epoxy
kết dính khô và bảo vệ khỏi nước và các tác động cơ học. Thời gian
khô của chất kết dính có thể thay đổi theo với điều kiện thời tiết ấm
và lạnh. Nếu điều kiện dưới + 5 ° C, không nên thi công.

Đóng gói
Chiều rộng
15 cm
20 cm
25 cm
30 cm
40 cm

Độ dày
1 mm / 1,5 mm
1 mm / 1,5 mm
1 mm / 1,5 mm
1 mm / 1,5 mm
1 mm / 1,5 mm

Chiều dài
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

Định mức
Phụ thuộc vào bề mặt thi công
Hạn sử dụng
Tối thiểu là 10 năm 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
• Không di chuyển TPE cho đến khi chất kết dính epoxy đóng rắn hoàn
toàn ở các cạnh.
• Bảo vệ bề mặt chống thấm nước và các hư hỏng cơ học cho đến khi
đóng rắn hoàn toàn.
• Thời gian đóng rắn của chất kết dính có thể thay đổi theo điều kiện
thời tiết.
• Không thi công trong điều kiện đóng băng hoặc trong thời gian mưa.
• Bảo vệ các vật liệu đã thi công khỏi mưa, đóng băng, di chuyển trên
bề mặt và độ ẩm cao liên tục cho đến khi khô hoàn toàn.
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

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG
Địa chỉ: Số 23 - Đ. Bùi Viện - P. Đồng Hòa - Q. Kiến An - TP. Hải Phòng
Hotline: 094.861.2121 - Email: hamicomtv@gmail.com
Website: chongthamhamico.com.vn

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH BUILDING, NHÀ MÁY, KHU CÔNG
NGHIỆP ,THỦY ĐIỆN ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CHỐNG THẤM
STT

TÊN CÔNG TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM/DỰ ÁN

1.

Kho chứa dầu ngoại quan Vân Phong

Nha Trang

2.

Công trình thủy điện Bắc Nà

3.

Công trình thủy điện Phong Quang

Hà Giang

4.

Công trình thủy điện Sông Giang 2

Khánh Hòa

5.

Hồ nuôi tôm Hà Tĩnh

6.

Hồ xử lý nưới thải Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

7.

Hồ chứa nước Cao Bằng

Cao Bằng

8.

Hồ chứa rác độc hại Nam Sơn

Thanh Hóa

9.

Hồ xử lý nước thải Buôn Ma Thuật

Lào Cai

Hà Tĩnh

Buôn ma Thuật

10.

Hồ chứa nước Nghệ An

Nghệ An

11.

Đập nước Lào Cai

Lào Cai

12.

Bồn chứa dầu Dung Quất

Quảng Ngãi

13.

Bãi rác các huyện Hải Dương

Hải Dương

14.

Bãi rác Bình Định

Bình Định

15.

Bãi rác tạm Đình Vũ

Hải Phòng

16.

Bãi rác Cầu Ngà

Hà Nội

17.

Nhà kho hàng sân bay Nội Bài

Hà Nội

18.

Nhà xưởng ôtô Trường Hải

19.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

Hà Nội

20.

Nhà Máy xử lý nước thải Yên Sở

Hà Nội

21.

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1,2,3

Quảng Ninh

22.

Nhà máy lọc dầu Mông Dương

Quảng Ninh

23.

Nhà máy xi măng cẩm Phả

Quảng Ninh

24.

KCN Thị Vải – Cái Mép

Nam Định

Vũng Tàu

25.

KCN Vũng Áng – Nghi Sơn

Thanh Hóa

26.

KCN Vsip – Cẩm Giàng

Hải Dương

27.

Khu đô thị Vincom – Cầu Rào

Hải Phòng

28.

Khu đô thị Ciputra

Hà Nội

29.

Khu đô thị Gamura

Hà Nội

30.

Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn

Hà Nội

31.

Khu đô thị Bắc Linh Đàm

Hà Nội

32.

Khu đô thị The Manor

Hà nội

33.

Tòa nhà Sun Square

Hà Nội

34.

Tòa nhà Licogi 18

Hà Nội

35.

Tòa nhà Vinaconex 9

Hà Nội

36.

Tòa nhà điện lực Cửa Bắc

Hà Nội

37.

Tào nhà khách sạn Đình Thôn

Hà Nội

38.

Tòa nhà Vincom Green Bay

Hà Nội

39.

Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

40.

Cảng Vũng Áng, KCN Vũng Áng

Hà Tĩnh

41.

KCN cao Láng Hòa Lạc

Hà Nội

Và nhiều công trình khác....

Hải Phòng

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH BUILDING ĐÃ THI CÔNG

Vinhomes Imperia
Địa điểm: TP. Hải Phòng
SP sử dụng: Whitecoat, Chimex 125

Dự án nước thải yên xá
Địa điểm: TP Hà Nội
SP sử dụng: Hanstop PVC

Văn phòng làm việc 4 tầng
Địa điểm: Kiến An - TP. Hải Phòng
SP sử dụng: Chimex 127, Whitecoat

Vinhomes Marina
Địa điểm: TP. Hải Phòng
SP sử dụng: Whitecoat, Chimex 125

Tòa nhà khách sạn 9 tầng
Địa điểm: Đình Thôn - TP Hà Nội
SP sử dụng: HAN-BT

Khu công nghiệp Nomura
Địa điểm: TP Hải Phòng
SP sử dụng: PUR 625

KCN Cẩm Giàng
Địa điểm: Hải Dương
SP sử dụng: Sơn sàn Epoxy

KĐT Cipitra
Địa điểm: TP Hà Nội
SP sử dụng: Whitecote, Chimex 127

KĐT GAMURA
Địa điểm: Hà Nội
SP sử dụng: Chimex 127, Pur 625

Kho chứa dầu Ngoại Quan Vân Phong
Địa điểm: TP. Nha Trang
SP sử dụng: Pur 625, Hanlatex

Vinhomes Greenbay
Địa điểm: TP Hà Nội
SP sử dụng: HAN-BT, Chimex 125

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1
Địa điểm: Quảng Ninh
SP sử dụng: PUR 625

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2
Địa điểm: Quảng Ninh
SP sử dụng: Pur 625

Nhà máy xi măng Cẩm Phả
Địa điểm: Quảng Ninh
SP sử dụng: Whitecote, Chimex 127

Tòa nhà Sun Square
Địa điểm: Hà Nội
SP sử dụng: Chimex 127

Tòa nhà Vinaconex 9
Địa điểm: TP. Hà Nội
SP sử dụng: Whitecoat, Chimex 127

Tòa nhà Licogi 18
Địa điểm: TP Hà Nội
SP sử dụng: Chimex 127, Hanlatex

Tòa nhà điện lực Cửa Bắc
Địa điểm: Hà Nội
SP sử dụng: Chimex 127

KCN Nội Bài
Địa điểm: Hà Nội
SP sử dụng: Whitecote, Chimex 127

KCN Thăng Long
Địa điểm: Hà Nội
SP sử dụng: Whitecote, Chimex 125, Pur 625

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng
Địa điểm: Hà Tĩnh
SP sử dụng: Whitecote, Chimex 127

Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ
Địa điểm: Bà Rịa - Vũng tàu
SP sử dụng: Pur 625

Nhà máy thép Mỹ Việt
Địa điểm: Hưng yên
SP sử dụng: Chimex 127, Pur 625

Nhà máy Nam Sơn - Hậu Lĩnh
Địa điểm: Bắc Ninh
SP sử dụng: Pur 625

KCN Sài Gòn - Nhơn Hội
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
SP sử dụng: HanBT, Pur 625, Chimex 127

KCN Mỹ Phước 3
Địa điểm: Bình Dương
SP sử dụng: Pur 625

Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng
Địa điểm: TP Hải Phòng
SP sử dụng: Pur 625, Chimex 127

Cảng Vũng Áng
Địa điểm: Hà Tĩnh
SP sử dụng: Pur 625

Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng
Địa điểm: TP Hải Phòng
SP sử dụng: Pur 625, Chimex 127

Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc
Địa điểm: Hà Nội
SP sử dụng: Pur 625

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương
Địa điểm: TP Quảng Ninh
SP sử dụng: Pur 625, Chimex 127

Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
SP sử dụng: Pur 625

