
Chống Thấm Nhà Mới

Hiện nay tại Việt nam, các chủ đầu tư khi xây dựng công trình, tòa nhà, chung cư cao tầng đã
khá quan tâm đến việc chống thấm  mới công trình. Và việc này đã trở thành những yếu tốt cốt
lõi không  thể thiếu được cho mỗi công trình, đảm bảo tính bền vững dài lâu, và  tuổi thọ công
trình.

  

Ngược lại, hầu hết các công trình dân dụng, căn hộ dân sinh, … lại chưa trú trọng đến việc chố
ng thấm
một cách chuyên nghiệp để đảm bảo chất lượng ngôi nhà của mình, mà thay  vào đó sử dụng
các biện pháp thô sơ, thiếu tính chuyên nghiệp để xử lý  tạm bợ ngôi nhà của mình. Điều này đã
dẫn đến nhiều sai lầm đáng tiếc  sau khi công trình được hoàn thiện một thời gian và đưa vào sử
dụng. Cụ  thể như tình trạng thấm dột diễn ra thường xuyên gây bất tiện trong sinh  hoạt hàng
ngày cho chính người chủ ngôi nhà.

  

Chính vì vậy, với thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tại Việt Nam, đặc biệt  là khu vực các Thành Phố
tập trung dân cư, tình trạng bị thấm dột xảy ra  đối với hầu hết các công trình dân sinh gây ảnh
hưởng tới sinh hoạt  người dân, đặc biệt là chi phí sửa chống tốn kém hơn rất nhiều lần so  với c
hống thấm
mới ngay từ đầu.
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Chống Thấm Nhà Mới

Là chuyên gia trong lĩnh vực chống thấm , Phú Dũng xin đưa ra các hạng mục và biện pháp
thi công như sau:

  

Các hạng mục cần được chống thấm:

  

Sân thượng, tường ngoài, nhà vệ sinh, cổ ống thoát sàn, cổ ống hộp kỹ thuật, tầng hầm

  

Biện pháp thi công:

  

a) Vệ sinh sạch sẽ bề mặt, tạo độ ẩm cần thiết.

  

Thi công bằng hóa chất 2 thành phần, sản phẩm hãng Sika ViệtNam.

  

b) Vệ sinh sạch sẽ bề mặt, trám vá những điểm lồi lõm.

  

Thi công bằng tấm trải khò dán nóng, sản phẩm tấm trải Copernit của Italia.

  

Hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần, bạn luôn luôn nhận được sự tư vấn nhiệt thành
nhất từ chúng  tôi. 

  

Số điện thoại liên hệ Hotline: 0913.897.839  (12/24).
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