
Chống Thấm Hố Thang Máy

There are no translations available.    

-Lần lượt trải, khò nóng từng lớp3mm từ ống thoát nược trở lại, mí chồng mí theo mí chừa sẵn từ
8 - 10 cm.-Cán vữa bảo vệ lớp màng.
 -Tiến hành lắp cốt thép, coppha thi công đổ bê tông đài móng.
 Sau khi tháo coppha thành dài móng hố thang máy. Tiến hành thi công dán bọc dài móng.
 -Vệ sinh bề mặt bê tông lót.
 -Quét 1 lớp lót Primer cho toàn bộ KVCT.
-Lần lượt trải, khò nóng từng lớp3mm từ ống thoát nược trở lại, mí chồng mí theo mí chừa sẵn từ
8 - 10 cm.
 -Tô lớp vữa bảo vệ màng.
 -Tiến hành lấp cát.

  

  

2. Phương án thi công phun chống thấm thẩm thấu:
 Phương án thi công thẩm thấu áp dụng với trường hợp không dán bọc toàn bộ kết cấu đáy
móng hố thang. Phương pháp này được thi công trong lòng hố thang.
 Các bước thi công chống thấm thẩm thấu như sau:
 -Chuẩn bị mặt bằng: tiến hành đục bê tông, vữa dư, coppha… trong khu vực hố thang máy
 -Trám và bê tông rỗ tạo mặt phẳng trong khu vực chống thấm.
 -Phun nước tạo ẩm toàn bộ bề mặt chống thấm
 -Trộn Vật liệu chống thấm theo tỷ lệ của nhà cung cấp
 -Dùng máy phun vữa phun đều một lớp trên toàn bộ bề mặt chống thấm đảm bảo sao cho vật
liệu chống thấm
bàm đều trên toàn bộ bề mặt độ dày mỏng của lớp chống thấm tùy theo quy định của từng loại
vật liệu (thông thường khoảng từ 2-3mm) . Lớp thứ nhất có tác dụng phủ toàn bộ bề mặt bê
tông, giúp cho các hạt vật liệu nhỏ của lớp chống thấm có thể thẩm thấu trực tiếp vào bên trong
lớp bê tông của cấu kiện 
chống thấm.
 -Sau khi phun xong lớp thứ nhất từ 4-6h tiến hành thi công tiếp lớp thứ hai (lớp hoàn thiện) Lớp
này có tác dụng lấp đầy các lỗ bọt khi sinh ra trong quá trình thi công lớp đầu.
 -Tiến hành phun nước dưỡng ẩm cho lớp chống thấm.
 -Cán hồ bảo vệ lớp chống thấm.
 Sau khi lăn hóa chất Sika Topseal 107 xong dùng phụ gia nhũ tương tăng  khả năng chống
thấm Sika Latex trộn vữa hiệu quả cao trộn với xi măng,  cát trát lên toàn bộ bề mặt đã thi công
lớp chống thấm, độ dầy của lớp trát là 1-2cm. 
 1. Phương án thi công chống thấm dùng hóa chất chống thấm Sika + Vệ sinh sạch sẽ bề mặt
thi công. 
 + Đục bỏ sạch lớp vữa cũ và những tạp chất bám dính trên mặt thành vách và đáy của hố
thang. 
 + Dùng nước rửa sạch bụi bẩn. 
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Chống Thấm Hố Thang Máy

 + Toàn bộ những vị trí có nước đang thấm hoặc có hiện tượng nước rò rỉ  qua thì dùng hoá
chất đông cứng nhanh Sika 102 chặn ngay lại. Trong  trường hợp nước rò rỉ chảy mạnh thì phải
dùng Tio dẫn nước ra sau đó bịt  dần từng vị trí một bằng Sika 102 
 + Khi không còn hiện tượng nước rò rỉ qua nữa thì dùng  hoá chất chống thấm Sika Topseal
107  lăn hoặc quét lên toàn
bộ bề mặt cần xử lý chốn
g thấm
. 
 Lăn hoá chất Sika Topseal 107 đến khi không thấy hiện tượng thấm ẩm nữa thì dừng lại. Tối
thiểu từ hai đến ba lớp. 
 + Sau khi lăn hóa chất Sika Topseal 107 xong dùng phụ gia nhũ tương tăng  khả năng chống
thấm Sika  Latex trộn vữa hiệu quả cao trộn với xi măng,  cát trát lên toàn bộ bề mặt đã thi công
lớp chống thấm, độ dầy của lớp trát là 1-2cm. 
 Ưu điểm: - Tăng khả năng chong tham và bám dính cho vữa 
 - Tăng khả năng kháng kiềm và axit 
 - Bảo vệ cho lớp chống thấm trước và hút ẩm khi có hiện tượng ẩm hoặc thẩm thấu nước từ
những vị trí khác. 
 + Lớp trát dày 1-2 cm phủ kín toàn bộ thành và đáy hố thang máy. 
 + Những vị trí bị khoan sâu phải dùng keo trương nở bơm lấp đầy rồi mới thi công hóa chất. 
 + Thi công xong thu don phế thải và hoàn trả mặt bằng.

  

Hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần, bạn luôn luôn nhận được sự tư vấn nhiệt tình
nhất từ chúng tôi. 
****** Hotline: 0913.897.839 (Mr Dũng)
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