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Bảo vệ sàn

241 FLOOR LIQUID

DUNG DỊCH TĂNG CỨNG

- Xử lý chống bụi hóa
- Hình thành nên bề mặt đặc chặt không thấm
- Có thể chịu giao thông
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241 LANKOFLOOR LIQUID là dung dịch flurosilicate magiê thẩm thấu sâu 
dùng cho việc chống thấm và chống bụi hóa cho bề mặt tường xây và bê 
tông dễ vỡ.

- Làm dung dịch tăng cứng cho bề mặt bê tông mới để phủ kín chống 
   thấm dầu và mỡ.
- Xử lý phần bê tông mềm trên bề mặt sàn bê tông cũ bắt đầu hóa bụi do 
   không được bảo dưỡng đầy đủ và/hoặc do ít xi măng.
- Bảo vệ bê tông dễ vỡ hoặc bê tông dạng bột khỏi bị xuống cấp thêm
- Chỉ ứng dụng 241 LANKOFLOOR LIQUID trên mặt nền hấp thụ nước.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt bê tông mới

1. Mặt nền phải khô, vững chắc và không bám đất, dầu, mỡ, hồ xi măng, 
    chất bảo dưỡng, chất trám phủ, chất tách khuôn, sơn và các tạp chất khác.
2. Chà bề mặt bằng chất tẩy mạnh để khử sạch dầu, mỡ và các tạp chất khác, 
     sau đó rửa sạch chất tẩy và để khô trước khi bắt đầu xử lý.
3. Bê tông mới cần được bảo dưỡng tối thiểu 14 ngày bằng biện pháp phun 
    nước dạng sương mù hoặc bằng cách che tấm polythene. Bề mặt cần phải 
    đạt độ khô thích hợp mới được ứng dụng 241 LANKOFLOOR LIQUID.

1. Phun hai lớp cách nhau 24 giờ
2. Lớp thứ nhất, pha 1 phần 241 LANKOFLOOR LIQUID với 2 phần nước, rồi 
     phun hoặc quét lên bề mặt đến khi toàn bộ 241 LANKOFLOOR LIQUID 
     được thấm hút hết.
3. Làm tương tự như vậy với lớp thứ hai, nhưng pha với nước theo tỷ lệ 1:1.

và bề mặt

Chống bụi

ĐÓNG GÓI

•
•

20 lít/thùng.

200 lít/thùng.

ÁP DỤNG

•
•

Bề mặt bê tông xốp : 1 Litre / 6 sq.m.

Bề mặt bê tông đặc : 1 Litre / 12 sq.m.

•

BẢO QUẢN

1 năm kể từ ngày sản xuất, được bảo 
quản trong bao bì để ở nơi khô thoáng
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Đánh giáĐộ chịu mài mòn

Độ mài mòn, H22-500g-200 rmp

7 ngày N/A

28 ngày N/A

 

LƯU Ý

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tỷ trọng :  1.0-1.1  

pH   :  2.5-4.0

Solid content   :  2-4

Độ nhớt :  5-10

• 

Thời gian giao thông nhẹ (Hours)  :  24

Nhiệt độ thi công : 5 Oc đến 35Oc.

• Không ứng dụng trên mặt nền bitum

được chống thấm hoặc được sơn.

• Mang găng tay và kính bảo hộ khi thi công

Bề mặt bê tông cũ, đá mềm, tường xây

Bảo dưỡng

1. Phun ba lớp, mỗi lớp cách nhau 24 giờ
2. Lớp thứ nhất, pha 1 phần 241 LANKOFLOOR LIQUID 
    với 3 phần nước.
3. Lớp thứ hai, pha 1 phần 241 LANKOFLOOR LIQUID với 
     2 phần nước.
4. Lớp cuối, pha theo tỷ lệ 1:1, rồi phun hoặc quét. Đảm 
     bảo toàn bộ lỗ rỗ phải được trám kín hoàn toàn.

Bề mặt được xử lý có thể cho chịu giao thông khi đã khô 
hoàn toàn và không còn dính, thông thường sau 24 giờ ở 21°C. 
Dùng nước rửa sạch vật liệu thừa sau khi đã đông cứng hoàn 
toàn vào ngày hôm sau.
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