
• Giảm độ hút nước và tăng khả năng chống thấm
của bê tông.

• Tăng độ bền và độ kín nước.

• Tăng tính công tác.

• Giảm độ co ngót.

• Duy trì độ sụt cao.

• Không chứa Clo, không ảnh hưởng đến cốt thép.

Cảnh báo

Là phụ gia dạng lỏng dùng cho bê tông, có tác 
dụng giảm lượng nước sử dụng, tăng độ dẻo và 
khả năng chống thấm cho bê tông. Làm cho bê 
tông sau khi đóng rắn có độ kín nước cao và chịu 
băng giá tốt. Phụ gia Crocodile Admix Proof được 
khuyến cáo sử dụng cho bê tông nặng của các kết 
cấu như tầng mái, sân thượng, hồ chứa, đập, tầng 
hầm, kênh rạch, hệ thống thoát nước thải và nơi 
yêu cầu bê tông có tính năng chống thấm. 

Đặc tính sản phẩm

Phụ Gia Chống Thấm

Hướng Dẫn Sử Dụng

Crocodile Admix Proof
Phụ Gia Chống Thấm

Trạng thái tự nhiên

Tỉ trọng 

Dạng lỏng màu nâu nhạt

1.01-1.02

Độ pH 7.8-8.98

Chỉ Tiêu Thử Nghiệm Đánh Giá

1 lít
5 lít

20 lít
200 lít

• Nên sử dụng dụng cụ bảo vệ như găng tay, khẩu
trang chống bụi và mắt kính.

• Nếu bị dính lên da và mắt, rửa ngay với nước sạch.
Nếu bị kích ứng nên gặp bác sĩ để được tư vấn.

• Để xa tầm tay của trẻ em.

Đóng  gói

Lưu trữ

Định mức sử dụng ước tính
Sử dụng 200-250 ml Crocodile Admix Proof  cho 
50 kg xi măng. 

Trộn vật liệu

Nên được trộn chung với nước trước khi cho vào 
mẻ trộn để đảm bảo hỗn hợp được trộn đồng 
đều. 

Thông Số Kỹ Thuật

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.

Website: www.jorakay.vn
Hotline: (28) 3812 6878
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Phone: +84 28-3948 3799
Fax: +84 28-3948 3790

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

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


