Crocodile Admix Cure
Phụ Gia Bảo Dưỡng Bê Tông

Vật Liệu Bảo Dưỡng
Crocodile Admix Cure là hỗn hợp bảo dưỡng bê
tông mang lại hiệu quả cao, gồm Natri Silicat
được thiết kế để bảo vệ bê tông tránh khô nhanh,
tạo ra lớp màng liên tục trên bề mặt vữa và bê
tông mới đổ. Lớp màng này làm chậm quá trình
bốc hơi của nước khi thi công ở điều kiện có gió
nhiều và thời tiết nắng nóng. Thích hợp cho tất cả
các loại bê tông thông dụng, đặc biệt đối với bề
mặt bê tông khối lớn như sàn, bãi đỗ xe, đường
cao tốc, cầu,...

Đặc tính sản phẩm
• Giảm nứt và co ngót trên bề mặt.
• Giúp quá trình thủy hóa xi măng hiệu quả hơn.
• Tạo bề mặt cứng và ngăn đổ bụi.
• Tiết kiệm thời gian, có thể thi công ngay sau khi
đổ bê tông.

Thông Số Kỹ Thuật
Chỉ Tiêu Thử Nghiệm

Hướng Dẫn Sử Dụng

Loại sản phẩm

Natri Silicat
Màu xanh nhạt

Trạng thái tự nhiên

1.007-1.095

Tỉ trọng
Độ pH

Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt khô hoặc ẩm phải được làm sạch, bề mặt
tương dối bằng phẳng và ít lỗ rỗng. Nếu cần
thiết, làm nhám bề mặt bằng thiết bị phù hợp
(như thổi nhám, búa làm nhám). Sửa chữa các vị
trí hư hại nếu có. Bề mặt bê tông phải ẩm.

Định mức sử dụng ước tính
6-8 m2 / lít

Thi công
• Crocodile Admix Cure phải được thi công lên
bề mặt bê tông hoặc vữa ngay sau khi đã hoàn
thiện bề mặt mà không cần pha trộn thêm.
• Đảm bảo rằng bề mặt không có nước tự do
hoặc đọng nước trước khi thi công.
• Nếu lớp phủ được thi công trên bề mặt,
Crocodile Admix Cure nên được loại bỏ bằng
cách rửa với nước sau khi đã khô.

Head office:

100, A4 St, Ward 12, Tan Binh District, HCM
Phone: +84 28-3948 3799
Fax: +84 28-3948 3790
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Hàm lượng không bay hơi

9.1 %

Thời gian khô (phút)

15-17.3 phút

Lượng mất nước (ASTM C156)

<1.5 kg/m2

Cảnh báo
• Không được hít hoặc uống.
• Thi công bằng phun xịt, thi công ở nơi thông thoáng.
• Mang dụng cụ bảo hộ khi thi công như găng tay,
khẩu trang và mắt kính.
• Nếu bị dính vào da hoặc mắt, rửa lại bằng nước sạch.
Gặp bác sĩ để được tư vấn nếu bị kích ứng.
• Để xa tầm tay trẻ em.
Lưu trữ
Lưu trữ ở nơi khô ráo và nhiệt độ không quá cao để
tránh làm giảm chất lượng của sản phẩm. Hạn sử dụng
1 năm.
Đóng gói
Khối lượng tịnh : 20 lít
200 lít

• Lớp màng bảo dưỡng sẽ tự biến mất sau 14-28
ngày.

Website: www.jorakay.vn
Hotline: (28) 3812 6878

Đánh Giá

Branch office:

Branch office:

Building 3, 73 Lo Duc St, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba
Trung District, HN
Phone: +84 24-3200 2471

98 Ton Duc Thang St, Hoa Minh Ward, Lien
Trieu District, Da Nang
Phone: +84 23-6379 6676

