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VINKEMS® TILESEAL 
Chất phủ chống thấm Acrylic gốc dung môi 
 
MÔ TẢ 
 

 

Vinkems® Tileseal là hợp chất gốc nhựa acrylic hệ dung môi, không màu, được sử dụng để làm lớp phủ bảo vệ và 
chống thấm cho gạch bê tông, gạch bông xi măng, đá nhân tạo và những bề mặt gốc xi măng khác.  
 
 

ƯU ĐIỂM 
 

• Thẩm thấu sâu vào bê mặt gạch xi măng, bê tông và đá nhân tạo 1 – 2mm 
• Bảo vệ bề mặt gạch, đá và bê tông dưới tác động của môi trường 
• Làm tăng độ bóng thẩm mỹ của bề mặt được bảo vệ. 
• Tăng độ chống thấm cho bề mặt gạch, đá và bê tông 
• Hạn chế sự bám bụi, thuận tiện cho việc vệ sinh. 
• Dễ thi công. 
• Độ bám dính tuyệt hảo. 
• Độ nhớt thấp. 
• Thấm đều tốt. 
 

 

NƠI SỬ DỤNG 
 

• Sàn gạch xi măng, đá hoặc bê tông 
 

 
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 
 

• Màu sắc : Không màu  
• Khối lượng thể tích : ~ 1.04 kg/lít 
• Thời gian khô sau thi công : 30 - 60 phút (ở 30oC) 

 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
 

Chuẩn bị bề mặt 
 

• Bề mặt sàn phải đặc chắc, khô ráo và phải sạch các tạp chất và các mảnh vụn bở hoặc bụi.  
 
Thi công 
 

• Khuấy hoặc lắc đều trước khi dùng. Không nên khuấy quá mạnh làm dung dịch nổi bọt mất tính đồng nhất. Trong 
quá trình sử dụng, để đảm bảo độ đồng nhất, cứ mỗi 5-10 phút, lắc đều sản phẩm một lần.   

• Dùng khăn vải mềm hoặc micro fiber nhúng vào hợp chất Vinkems® Tileseal cho thấm đẫm và vắt nhẹ. Sau đó, 
xoa đều theo vòng tròn lên bề mặt cần xử lý.  

• Để 1 đến 2 phút cho sản phẩm hút vào bề mặt, sử dụng khăn khô lau sạch phần sản phẩm thừa.  

• Phủ 2 đến 3 lớp để khả năng bảo vệ bề mặt đạt mức tối ưu nhất. Thời gian chờ giữa các lớp là 30 – 60 phút.   
  Bề mặt sau khi xử lý phải hạn chế đi lại và tránh tiếp xúc với nước trong vòng tối thiểu 24 giờ. 

 
ĐÓNG GÓI 
 

• 1 lít, 5 lít, 20 lít hoặc theo yêu cầu. 
 
TUỔI THỌ - LƯU TRỮ 
 

• Tối thiểu 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở và lưu trữ nơi khô mát có bóng râm (ở 
nhiệt độ từ +50C đến +300C) 

VỆ SINH 
 

• Rửa dụng cụ sau khi sử dụng bằng nước xà phòng hoặc dung môi để tẩy sạch những phần nhựa còn sót lại, 
sau đó rửa sạch bằng nước sạch. 

• Có thể dùng các dụng cụ cơ khí để làm sạch nếu vật liệu đông kết và bám dính vào dụng cụ thi công. 



 
AN TOÀN 
 

• Không được cho sản phẩm vào cống rãnh hoặc nguồn nước mà phải tuân thủ những quy định hủy bỏ của địa 
phương. 

• Vinkems® Tileseal chứa dung môi nên có thể gây dị ứng với da, mắt và cơ quan hô hấp khi tiếp xúc lâu. Vì 
vậy khi thi công nên tuân thủ các nguyên tắc an toàn về sức khỏe như đeo găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang. 
Sau khi làm việc phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ. 

• Vinkems® Tileseal có thể gây cháy nổ khi thi công, không hút thuốc và nên mở cửa thoáng khi thi công. 
 
 
 
 
 
 
 
GHI CHÚ 
Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công, sử dụng trong các tài liệu của Vinkems® đều dựa trên các cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế về 
sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách và ở điều kiện bình thường. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện thi công tại công trường, nên các thông 
tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung. Không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào, nên người sử dụng cần kiểm tra, 
tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.  
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