
AQUACOAT KS-929
Lớp phủ chống thấm gốc Polyurethane một thành phần

• Sản phẩm phản ứng với độ ẩm trong 

không khí tạo thành màng chống thấm 

đồng nhất, có độ bền, độ giãn dài cao. 

• KS-929 một thành phần thi công trực 

tiếp không cần pha trộn khắc phục được 

sự không ổn định chất lượng gây ra khi 

kết hợp trộn 2 hoặc 3 thành phần vật 

liệu.

• KS-929 có khả năng chống thấm ổn 

định, chống lão hoá bề mặt.

• Thân thiện với môi trường.

• Có khả năng tự san phẳng, thi công đơn 

giản. 

• Lớp phủ tạo màng một thành phần gốc 

polyurethane Aquacoat KS-929 chống 

thấm tuyệt đối. 

• KS-929 là sản phẩm thân thiện với môi 

trường.

• KS-929 có khả năng kháng axit và kiềm, 

ổn định khi có sự thay đổi nhiệt độ môi 

trường.

• KS-929 có thể sử dụng là một lớp chống 

thấm độc lập hoặc kết hợp với các vật 

liệu khác.

* Thi công chống thấm:

• Nhà vệ sinh, bếp...

• Ban công, lô gia..

* Chuẩn bị bề mặt:

Aquacoat KS-929 được sử dụng tại các vị trí sau:

• Mái không lộ thiên (nếu lộ thiên phải có lớp phủ 

bảo vệ).

• Lấp đầy các lỗ rỗng và khuyết tật bằng vữa xi 

măng.

• Bể chứa (không dùng cho bể nước ăn).

• Bề mặt phải đặc chắc, bằng phẳng, sạch sẽ và 

phải được kiểm tra độ ẩm trước khi thi công đảm 

bảo độ ẩm từ 3-5%. 

• Vị trí góc: Trám góc bằng vữa xi măng và gia 

cường bằng lưới thuỷ tinh hoặc vải địa không dệt.

• Đầu tiên thi công lớp phủ chống thấm KS-929 tại 

các vị trí đặc biệt như góc ngoài, góc trong, lỗ ống 

xuyên tường... sau khi đạt yêu cầu tiến hành sơn 

phủ. 

• Dùng chổi quét, rulo hoặc máy phun để thi công 

đồng đều trên bề mặt. Thi công lớp thứ hai sau 

khi lớp thứ nhất hoàn thiện và khô.

• Phần ngầm

Aquacoat KS-929

Mô tả sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Vị trí ứng dụng

Thi công
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• Sử dụng 1,3-1,5kg/ m² cho độ dày 1,0mm. 

* Định mức

* Thi công chống thấm:

• Hướng thi công lớp tiếp theo vuông góc so với hướng thi công lớp trước đó, quét nhiều lần cho 

đến khi đạt độ dày thiết kế. 

• Thi công từ 2 đến 3 lớp, sau khi đóng rắn sẽ tạo thành một màng cao su chống thấm liền mạch 

hoàn chỉnh, liên kết chặt chẽ với bề mặt.

• Trước khi thực hiện các công việc  tiếp theo, chú ý không dùng vật cứng làm hỏng màng chống 

thấm. Nếu màng bị hỏng hãy thông báo cho nhà thầu thi công để sửa chữa. 

• Tùy thuộc vào vị trí thi công, nhưng thông thường thời gian khô bề mặt là khoảng 12 giờ.

• Sử dụng hết vật liệu trong vòng 30 phút,  phần vật liệu chưa sử dụng cần đóng kín lắp thùng để lưu 

trữ được trong vòng 2-3 ngày.

• Khi lưu trữ lâu sẽ xuất hiện màng mỏng trên bề mặt, bỏ lớp màng này đi khi sử dụng, chất lượng 

sản phẩm sẽ không bị ảnh hưởng.

• Giữ cho không gian thi công thoáng, công nhân thi công nên sử dụng đồ bảo hộ như mũ, găng tay, 

giày đặc biệt trong trường hợp bị kích ứng da và mắt. Vật liệu nên tránh xa nguồn lửa.

• Thi công lớp phủ bảo vệ sau khi lớp phủ tạo màng đã được nghiệm thu.

• Không thi công trong những ngày mưa tuyết, bão cát và nhiệt độ quá thấp cũng như khi bề mặt 

không đảm bảo yêu cầu thi công.

• Trước khi lớp phủ tạo màng khô cứng, cấm đi lại trên bề mặt, tránh làm hư hỏng lớp màng chống 

thấm bằng các vật nặng và sắc nhọn.

• KS-929 có hạn sử dụng 6 tháng kể từ ngày sản xuất.

• KS-929 phải được bảo quản trong điều kiện kho ở nhiệt độ từ 5ºC đến 40ºC, không tiếp xúc trực 

tiếp với ánh  nắngmặt trời và phải tránh xa nguồn nhiệt. 

• KS-929 được đóng gói 5kg/thùng và 25kg/thùng.

Thông số kỹ thuật

Đóng gói & bảo quản

Lưu ý

Chỉ tiêu Giá trị trung bình Phương pháp thử

Cường độ chịu kéo 2.0MPa ASTM D412, modified

Độ giãn dài khi đứt 500% ASTM D412, modified

Khả năng bám dính với bê tông 1.0N/mm ASTM D903, modified

Khả năng chống áp lực thuỷ tĩnh 0.7MPa, 1h/ không thấm nước ASTM D5385-1993, modified

Nứt do ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp Không ảnh hưởng ASTM C836-06

Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp Không nứt ASTM D1970-01
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CHI TIÕT CHèNG THÊM ¸P DôNG CHO KHU VùC ÈM ¦íT

sµn bª t«ng

v÷a d¸n g¹ch

èp l¸t hoµn thiÖn

LíP CHèNG THÊM: LíP PHñ T¹O MµNG CHèNG THÊM

POLYURETHANE AQUACOAT KS-929

LíP PHñ T¹O MµNG CHèNG THÊM

POLYURETHANE AQUACOAT KS-929

v÷a tr¸m gãc

têng x©y

v÷a tr¸t

v÷a d¸n g¹ch

èp l¸t hoµn thiÖn

v÷a c¸n t¹o dèc trén phô gia

n¾p hÇm bª t«ng cèt thÐp

líp bª t«ng b¶o vÖ

bª mÆt hoµn thiÖn

LíP B¶O VÖ: V÷A XI M¡NG #75 DµY 3CM

LíP CHèNG THÊM: LíP PHñ T¹O MµNG CHèNG THÊM

POLYURETHANE AQUACOAT KS-929

CHI TIÕT CHèNG THÊM ¸P DôNG CHO VÞ TRÝ SµN M¸I

CHI TIÕT CHèNG THÊM ¸P DôNG CHO VÞ TRÝ TRåNG C¢Y

CHI TIÕT CHèNG THÊM ¸P DôNG CHO VÞ TRÝ SµN M¸I

CHI TIÕT CHèNG THÊM ¸P DôNG CHO VÞ TRÝ SµN N¾P HÇM

CHI TIÕT CHèNG THÊM ¸P DôNG CHO VÞ TRÝ SµN T¦êNG HÇM

V÷A V¸T GãC

Sµn bª t«ng t¹o dèc

tÊm vØ tho¸t níc

líp mµng läc v¶i ®Þa kü thuËt

LíP B¶O VÖ: v¶i ®Þa kü thuËt

LíP CHèNG THÊM: LíP PHñ T¹O MµNG CHèNG THÊM

POLYURETHANE AQUACOAT KS-929

líp ®Êt trång c©y

líp v÷a t¹o dèc

líp chèng nãng

panel bª t«ng m¸i

LíP v÷a b¶o vÖ

LíP CHèNG THÊM: LíP PHñ T¹O MµNG CHèNG THÊM

POLYURETHANE AQUACOAT KS-929

B£ T¤NG CèT THÐP SµN M¸I

LíP CHèNG THÊM: LíP PHñ T¹O MµNG CHèNG THÊM

POLYURETHANE AQUACOAT KS-929

bª t«ng cèt thÐp têng hÇm

líp b¶o vÖ: xèp xps dµy 5cm

líp ®Êt lÊp

bªn trongbªn ngoµi

hoµn thiÖn m¸i

cÊu t¹o m¸i

LíP CHèNG THÊM: LíP PHñ T¹O MµNG CHèNG THÊM

POLYURETHANE AQUACOAT KS-929

B£ T¤NG CèT THÐP SµN M¸I

LíP v÷a b¶o vÖ

Bản vẽ chi tiết
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KESHUN WATERPROOF TECHNOLOGY CO,.LTD 
Add:No.38-1, Hongqi Zhong Road, Ronggui, Shunde District, 

Foshan, Guangdong Province, China.

CÔNG TY CỔ PHẦN FOBECO
Add: 114 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Hotline: 0904.896.859/0966.269.889 - Web: fobeco.com.vn

Các thông tin, hướng dẫn liên quan đến sản phẩm Keshun được cung cấp dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế để xem xét, xác minh, thí nghiệm bởi người sử dụng. Tuy nhiên chất lượng 

sản phẩm cuối cùng liên quan mật thiết đến nhiều yếu tố như điều kiện bảo quản, lưu trữ vật liệu, điều kiện thi công và giám sát chất lượng tại công trường...Vì vậy chúng tôi không chịu trách 

nhiệm pháp lý về kết quả, chất lượng của sản phẩm cuối cùng nếu quá trình bảo quản, lưu trữ và thi công không tuân thủ đúng hướng dẫn của chúng tôi. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật 

mới nhất của sản phẩm. Không có tuyên bố, khuyến nghị hoặc đề xuất nào nhằm mục đích sử dụng vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền hoặc quyền của bên thứ ba nào khác.
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