
 

ĐẶC ĐIỂM  Là vữa chống thấm gốc xi măng polyme cải tiến, 2 thành phần. Sản phẩm được 
thi công lên bề mặt vữa và bê tông để ngăn sự thấm  nước. 

SỬ DỤNG  Các bề mặt bê tông và vữa phải được là sạch không dính mỡ và các tạp chất 
khác. 

 Các bề mặt sắt, thép phải được làm sạch không rĩ sét, mỡ hoặc dầu. 

 Các bề mặt nước phải được bảo hòa toàn bộ trước khi thi công lớp Gritone Seal 
777. 

ỨNG DỤNG  Được dùng để chống thấm, trong công tác sữa chữa và bảo vệ chống sương giá 
và các tác nhân khử băng. Lĩnh vực thi công: bể nước uống, tầng hầm, sân 
thượng và ban công, cầu, tường chắn, trám các vết nức chân chim, không phải 
là các vết nứt đang phát triển. 

ƯU ĐIỂM Gritone Seal 777 cung cấp những đặc tính sau: 

 Các thành phần được chế tạo sẵn, dễ trộn và dễ thi công, có độ sệt như hồ dầu có 
thể thi công bằng bay, kết dính tốt với các bề mặt đặc chắc, không thấm nước. 

 Là lớp cản hiệu quả chống lại quá trình cacbonat hóa, không độc, không ăn mòn, 
đàn hồi nhẹ, có thể thi công bằng cách phun. 

 Đóng gói (24kg/bộ): Thành phần B (bột) 18kg  

 Thành phần A (lỏng) 6kg 

ĐẶC TÍNH KỸ 
THUẬT 

GRITONE SEAL 777 phù hợp với QCVN 16:2014 

 Cường độ bám dính sau khi ngâm nước > 0,5 N/mm2  .................... Đạt 

 Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt > 0,5 N/mm2  ................. Đạt 

 Khả năng tạo vết cầu nứt ở điều kiện thường > 0,75 N/mm2  .......... Đạt 

 Độ thẩm thấu dưới áp lực thủy tĩnh 1,5 bar  trong 7 ngày  .............. Không thấm 

 Khả năng chống kiềm ................................................................... Rất tốt 

 Khả năng chống dầu  ................................................................... Rất tốt 

 Khả năng chống dung môi ............................................................ Rất tốt 

THI CÔNG  Trộn trong một cái thùng sạch, cho thành phần bột từ từ vào thành phần lỏng 
và khuấy đều bằng cần trộn điện có tốc độ thấp (khoảng 500 vòng/phút). 

 Thi công lớp thứ nhất khi bề mặt đang còn ẩm do được bảo hòa. dể cho sản 
phẩm đông cứng lại khoảng 4-8 giờ ở nhiệt độ trên 200C trước khi thi công lớp 
thứ hai. Với độ sệt như hồ dầu thi công bằng cọ hoặc chổi nylon lông cứng. Đối 
với vữa trát, nên dùng bay có khía. Khi thi công trên sàn, để tránh nguy cơ làm 
tổn hại đến lớp thứ nhất nên thi công sau 24 giờ. Nếu lớp thứ 2 được thi công 



 

sau 12 giờ hoặc trễ hơn, phải làm ướt sơ lớp thứ nhất bằng cách phun nước 
nhẹ. 

 Thông thường không cần thiết, nhưng cần tiến hành các biện pháp phòng ngừa 
nếu thi công trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc nơi có nhiều gió. 

 Làm sạch tất cả dụng cụ thiết bị bằng nước sạch ngay khi sử dụng. Vật liệu khi 
đã đông cứng chỉ có thể làm sạch bằng biện pháp cơ học. 

 Định mức : 0,9 m2/kg/lớp 

Lưu ý về thi công và giới hạn:  

 Không bao giờ dùng hơn 4kg Gritone Seal 777 cho 1m2 cho một lần thi công. 

VỆ SINH  Làm sạch tất cả các dụng cụ và thiết bị bằng nước sạch sau khi sử dụng. Vật 
liệu khi đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng các biện pháp cơ học. 

LƯU TRỮ  Nơi khô mát có bóng râm 

AN TOÀN  GRITONE SEAL 777 có gốc xi măng nên mang tính kiềm. Nên tiến hành các 
biện pháp cẩn trọng để giảm tối thiểu tiếp xúc với da. Nếu sản phẩm văng vào 
mắt, rửa bằng nước sạchvà đến gặp bác sĩ ngay. 

GHI CHÚ Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong 
các tài liệu của Gritone® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. 
Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện 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 phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo 
từng trường hợp sử dụng 


