
Chống thấm sân thượng , mái bê tông ...

  

Hiện tượng thấm dột  thường xảy ra ở những nơi tiếp xúc trực tiếp với thời tiết bên ngoài như
trần , sênô, mái chéo, sân thượng … 

Nguyên nhân là do vật liệu thi công có sự co ngót không đồng đều, do thời tiết khí hậu của Việt
Nam có sự chênh lệch lớn giữa các mùa hoặc cũng có thể do quá trình thi công chưa đảm bảo
kỹ thuật… Để xử lý chống thấm những hiện tượng thấm dột tại các công trình , chúng tôi xin
đưa ra một số giải pháp thi công triệt để cùng các loại vật liệu áp dụng cho các công trình 
xây mới
hoặc đã qua sử dụng.

      

1) Sản phẩm đề nghị:
a- Màng chống thấm  dạng khò dán như Boscoseal Torch On (Italia), Elastophene Flam
(Pháp), Glasdan Danosa (Tây Ban Nha)... là màng chống thấm được cấu tạo bởi hợp chất dẻo
nhiệt, thành phần bitum cải tiến, gia cố với hệ thống sợi gia cường Polyester có tính đàn hồi rất
cao và chịu được trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.
b- Hỗn hợp hai thành phần như Boscocem Slurry (Australia) dạng màng dẻo gốc ximăng và
polyme có độ đàn hồi cao,bảo vệ bê tông khỏi cabonat và các chất ô nhiễm, tạo bề mặt cứng và
chống mài mòn.

  

2) Phương pháp thi công:
a- Màng chống thấm  dạng khò dán .
- Vệ sinh công nghiệp bằng máy toàn bộ bề mặt cần chống thấm .
- Bề mặt phải cứng, sạch, khô và không còn dính vữa yếu, dầu mỡ hoặc các tạp chất khác .
-  Khò nóng bề mặt thi công và dùng đèn khò khò màng chống thấm nóng chảy  bám chặt vào
bề mặt sàn bê tông và chân tường bao quanh.
- Biên độ chồng mí giữa mỗi lần tiếp giáp là 50mm .
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b- Hỗn hợp chống thấm 2 thành phần gốc xi măng:
- Vệ sinh công nghiệp bằng máy toàn bộ bề mặt cần chống thấm .
- Bề mặt phải cứng, sạch, khô và không còn dính vữa yếu, dầu mỡ hoặc các tạp chất khác .
- Tất cả bề mặt sau khi vệ sinh sạch sẽ phải được phun ướt nước tạo độ ẩm sau đó dùng các
dụng cụ như chổi to bản hay bàn chải dầy để quét tạo thành một lớp màng có khả năng co giãn
và chống thấm hiệu quả.
- Thi công hai lớp, lớp thứ nhất cách lớp thứ hai từ  2 đến 4h .
- Thi công lớp thứ hai theo chiều vuông góc với lớp thứ nhất.
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