
Chống thấm sân thượng

  

Các công trình sau một thời gian đưa vào sử dụng xuất hiện các vết nứt trên trần bêtông, mái
chéo, sênô (máng nước), ...Nếu  không xử lý kịp thời hiện tượng này khi mưa nước sẽ thấm qua
khe nứt  gây mục ruỗng cốt thép , làm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực và sự an  toàn của công
trình đồng thời cũng ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ khi nước  mưa ngấm dột xuống gây ố, mốc,
hỏng lớp sơn nội thất.

  

Phương pháp cùng vật liệu để xử lý hiện tượng trên mà chúng tôi đưa ra như sau:

  

  

      

1) Sản phẩm đề nghị:

  

Màng chống thấm dạng khò dán như Màng chống thấm COPERNIT ( Italia ),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
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Thi công

  

và chịu được trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.

  

  

2) Phương pháp thi công:

  

- Sau khi xác định nguyên nhân thấm dột và vị trí các vết nứt rồi tiến hành đục tẩy theo vết
nứt xuống tới cốt sàn bêtông.

- Vệ sinh công nghiệp bằng máy đảm bảo bề mặt bêtông của khe nứt không dính vữa yếu và
các tạp chất khác.

- Dùng bình gas đền khò khò khô đảm bảo bề mặt không ẩm nước nhằm tăng độ bám dính tối
ưu của vật liệu xuống bề mặt.

- Khò nóng chảy màng chống thấm bám chặt vào cốt sàn bêtông dọc theo vết nứt ( khổ rộng
từ 20 – 40cm tuỳ từng hiện trạng thấm dột của công trình).

- Láng bảo vệ bề mặt vật liệu chống thấm sau đó có thể hoàn thiện như hiện trạng ban đầu.

  

  

  

Hỗ trợ tư vấn: kỹ thuật chống thấm tường mái DV Chống Thấm Xây Sửa Nhà Phú Dũng
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