
 
 

 

MÔ TẢ  Gritone Lite là một hợp chất chống thấm dạng dung dịch, chế tạo sẳn sử dụng được 

ngay, sẽ phản ứng với các thành phần trong hỗn hợp cát : xi măng để trám các mao 

dẫn và các lỗ hổng trong bê tông. 

 Trong khi trám ngăn chặn sự thấm nước , bề mặt nền vẫn tiếp tục thở. 

SỬ DỤNG  Gritone Lite hình thành chất cơ bản của hệ thống vữa. Rất thích hợp chống thấm cho 

các kết cấu vữa xây ở những nơi áp xuất thủy lực không hiện rõ. 

 Giảm sự hút nước 

 Tăng tính chống thấm 

 Tăng tính thi công 

  Không độc hại 

 Không có clorua 

ĐẶC TÍNH KỸ 

THUẬT  
 Gốc:............................................................................... chất hoạt động bề mặt 

 Dạng/màu:......................................................................dung dịch/ nâu 

 Khối lượng thể tích :......................................................~1,03 kg/lít 

 Liều lượng :.....................................................................1-2% theo khối lượng 

HƯỚNG DẪN   

SỬ DỤNG 
     CHUẨN BỊ BỀ MẶT: Cho các lớp trát 

 Bề mặt bê tông phải được làm nhám 100% bằng các đục, dùng bàn chải sắt, thổi 

nhám bằng cát,… các cốt thép nhô ra, ống nối, chỗ lồi khác phải được cắt bỏ, các 

vết nứt rỗ phải được đục bỏ, làm sạch và sửa chữa. Những chổ bị rỉ phải được trám 

lại bằng GT-212 trước khi thi công lớp kết nối. Cần sử dụng lớp kết nối chống thấm 

Gritone (nước, Gritone Latex, xi măng) 

TRỘN  Cho Gritone Lite vào nước trộn sạch trước khi  cho sản phẩm  vào hỗn hợp khô xi 

măng: cát 

 - Sau khi trộn 1-2% Gritone Lite theo trọng lượng của xi măng vào vữa có độ sệt 

có thể thi công bằng bay, thi công hỗn hợp vữa trong khi lớp kết nối vẫn còn ướt, 

thi công mỗi lớp với độ dày 6-10mm và hoàn thiện bằng bay gỗ. 

 - Tốt nhất nên thi công lớp thứ 2 khi lớp thứ nhất bắt đầu đông cứng (thông thường 

4-5 giờ). Cho Gritone Lite vào nước trộn sạch trước khi  cho sản phẩm  vào hỗn 

hợp khô xi măng: cát 

 - Sau khi trộn 1-2% Gritone Lite theo trọng lượng của xi măng vào vữa có độ sệt 

có thể thi công bằng bay, thi công hỗn hợp vữa trong khi lớp kết nối vẫn còn ướt, 

thi công mỗi lớp với độ dày 6-10mm và hoàn thiện bằng bay gỗ. 

 - Tốt nhất nên thi công lớp thứ 2 khi lớp thứ nhất bắt đầu đông cứng (thông thường 
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VỆ SINH  Dùng nước làm sạch vữa chưa đông cứng khỏi dụng cụ và thiết bị. Vật liệu 

khi đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng các biện pháp cơ học. 

 Không đổ bỏ vào nước 

LƯU TRỮ 

 5 lít -25 lít 

 12 tháng 

 Nơi khô mát có bóng râm, trong bao bì còn nguyên. 

AN TOÀN  Gritone Lite có thể gây dị ứng cần tiến hành các biện pháp cẩn trọng thích 

hợp để giảm tối thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu bị văng vào 

mắt, rửa sạch ngay bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ . 

 Gritone Lite có thể gây dị ứng cần tiến hành các biện pháp cẩn trọng thích 

hợp để giảm tối thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu bị văng vào 

mắt, rửa sạch ngay bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ . 

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. 


