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Acoflex 800 
Màng chống thấm Polyurethane hệ nước 

 
Mô tả sản phẩm 
 

Acoflex 800 là hợp chất chống thấm tạo màng dạng lỏng gốc Polyurethane hệ nước một thành phần, chuyên 
sử dụng để chống thấm cho sàn mái và tường. Sau khi ninh kết Acoflex 800 hình thành một lớp màng chống 
thấm có đặc tính cơ học cao, dai, dẽo độ bền kéo đứt, độ giãn dài khi đứt và khả năng tạo cầu vết khá cao.  
Acoflex 800 có khả năng kháng tia cực tím tốt và bền trong mọi điều kiện thời tiết. 

 
Ứng dụng 
 

Acoflex 800 chuyên ứng dụng chống thấm cho: 
 
 Sàn mái bê tông có phủ gạch, vữa bảo vệ hoặc phơi trần. 
 Ban công. Mái vòm. Tôn fribro xi măng. Mái ngói. 
 Chống thấm và che phủ vết nứt tường và khe nối giữa hai 

nhà. 
 Acoflex 800 có khả năng bám dính tốt trên các bề mặt vật 

liệu như: bê tông, vữa, sắt thép, gỗ, nhựa, các bề mặt đá và 
đất nung. 
 

Đặc tính và lợi ích 
 

 Chống thấm. Kháng tia cực tím. 
 Độ bền kéo đứt và độ giãn dài khi đứt cao. 
 Khả năng tạo cầu vết nứt lên đến 2mm. 
 Kháng acid pha loãng và kiềm. 
 Sản phẩm hệ nước không gây ô nhiễm môi trường và sức 

khỏe người thi công. 
 Thi công được trên bề mặt ẩm. 
 Cường độ bám dính cao. 
 Thời gian khô không dính tay nhanh. 

 
Dữ liệu kỹ thuật 

 
 
Gốc sản phẩm: 

 

Nhựa Polyurethane hệ nước bột độn 
và phụ gia 

Màu sắc: Trắng, xám, xanh lá và đỏ gạch 
Ngoại quan: Chất lỏng sệt độ nhớt cao 
Cháy nổ: Gốc nước không gây cháy nổ 
Đóng gói: 5 và 25 kg/thùng 
Hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng khi chưa mở trong 

điều kiện nhiệt độ bình thường 
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Định mức tiêu thụ 
 
 Khoảng 1.5 kg cho lớp màng dày 1.2mm. 
 Định mức thi công phụ thuộc vào độ dày của lớp 

màng. 
 
Tồn kho và bảo quản 

 
 Tồn nơi khô mát, nhiệt độ trên 5

0
C. 

 Không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng lâu dài. 
 Lau sạch bụi các chất bẩn trên nắp thùng khi 

mở. 
 Không đổ lại vào thùng lượng sử dụng thừa đã 

bị bẩn hoặc pha với nước. 
 Đóng kín nắp sau khi sử dụng thừa; sử dụng hết 

càng sớm càng tốt. 
 
An toàn và bảo vệ sức khỏe 

 
 Mang găng tay, khẩu trang và dụng cụ bảo hộ 

khi thi công. Thi công nơi thông thoáng. 
 Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. 
 Nếu bị văng vào mắt: dùng nước sạch ướp 

nhiều lần vào mắt rồi nhỏ thuốc nhỏ mắt (tư vấn 
y tế) 

 Tránh xa tầm với của trẻ em. 
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
 
Chuẩn bị bề mặt 
 
Bề mặt phải cứng và bằng phẳng để thi công được 
đều. Làm sạch và loại bỏ dầu mỡ, nấm, mốc, bùn, 
chất bảo dưỡng bê tông, mảnh vụn bê tông và hồ 
dầu xi măng. Phương pháp tốt nhất để vệ sinh bề 
mặt rộng lớn là bằng máy mài và phun nước áp lực 
cao làm vệ sinh. 
Bề mặt bê tông và vữa xây chỉ được phép thi công 
sau 07 ngày. 

Các khe nứt lớn phải được trám bằng vữa sửa chữa 
có phụ gia Acobond A38. 
Các khe co giãn phải được trám lại bằng sản phẩm 
trám khe Elastoseal P100. 
 
Lưu ý 
 
 Mở nắp thùng khuấy đều trước khi sử dụng. 
 Không thi công trên bề mặt quá khô do nắng 

nóng và tỏa nhiệt. Phải bão hòa bề mặt bằng 
nước để hạ nhiệt trước khi thi công. 

 Không thi công khi trời đang mưa hoặc bề mặt 
đọng nước thành vũng. 

 Phải bảo vệ bề mặt Acoflex 800 không được 
tiếp xúc với nước trước khi khô cứng hoàn toàn. 

 
Thi công 
 
Lớp lót kết nối 
 
Sử dụng sản phẩm Epokote 616 Primer để quét lót. 
Sau khi lớp lót kết nối khô, thi công lớp thứ nhất 
Acoflex 800 không pha loãng trực tiếp lên bề mặt 
lớp lót, chờ cho khô tiếp tục thi công lớp thứ 2 hoặc 
3 theo điều kiện chống thấm. 
Các góc cạnh giữa tường với sàn, tường với tường 
nên dán bằng sợi thủy tinh chiều rộng khoảng 10cm 
để gia cường khả năng chống nứt. 
 
Chống thấm tường 
Pha loãng với 10% nước sạch, dùng ru lô lăn 2 lớp 
lên tường để trám bít hết các vết nứt và chống thấm. 
 
Vệ sinh 
Vệ sinh dụng cụ và thiết bị bằng nước sạch trước 
khi khô. 
 
Mọi thông tin liên quan đến sản phẩm, quý 
khách vui lòng liên lạc với đại diện bán hàng 
hoặc nhân viên kỹ thuật của adchem.

 
Thông số cơ học 
 
Chỉ tiêu thử nghiệm Phương pháp thử Kết quả tiêu chuẩn 

 
Độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh 1.5 bar trong 
7 ngày (Lớp màng Acoflex 800 dày 1,2mm). 

 
 
 
BS EN 14891 – 2012 
 

Không thấm 

Cường độ bám dính ở điều kiện thường ≥ 1.0 MPa 
Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt. ≥ 1.0 MPa 
Khả năng tạo cầu vết nứt ở nhiệt độ thường ≥ 2.0 mm 
Độ giãn dài khi đứt ASTM D 412 ≥ 800% 
Độ bền kéo đứt ASTM D 412 ≥ 2.0 MPa 
Độ cứng shore A ASTM D 2240 ≥ 50 
Thời gian khô chạm tay ASTM D 1640 ≤ 2 tiếng 

 
 
 
 

 

 

Advanced Building Chemical 

 


