
	  

	  
	  

MASTIC	  LEVELLING	  
MASTIC	  TỰ	  SAN	  PHẲNG	  

	  
1.	  Mô	  tả:	  Mastic	  hệ	  nước	  2	  thành	  phần,	  có	  khả	  năng	  tự	  san	  phẳng.	  Ứng	  dụng	  cho	  sàn	  nhà	  xưởng,	  bệnh	  
viện,	  kho	  dược,	  nhà	  máy	  thực	  phẩm,	  bãi	  đậu	  xe,	  nhà	  đậu	  máy	  bay,	  tầng	  hầm.	  

§ Thành	  phần:	  Epoxy	  biến	  tính.	  
§ Bề	  mặt	  áp	  dụng:	  Các	  bề	  mặt	  bêtông,	  vữa	  ximăng.	  
§ Các	  đặc	  tính	  vượt	  trội	  như:	  

o Chịu	  tải	  trọng,	  chịu	  mài	  mòn	  cao.	  
o Chịu	  áp	  lực	  ngược	  nhẹ,	  chịu	  nước,	  chịu	  hóa	  chất	  nhẹ.	  
o Có	  khả	  năng	  tự	  san	  phẳng	  bề	  mặt,	  dễ	  thi	  công.	  
o Bám	  dính	  tốt	  lên	  bề	  mặt	  bêtông	  để	  làm	  lớp	  kết	  nối	  giữa	  lớp	  sơn	  KL-‐5	  sàn	  với	  bêtông	  
o Không	  cháy,	  không	  độc	  hại,	  không	  chứa	  chì,	  thủy	  ngân	  và	  các	  hóa	  chất	  độc	  hại	  khác,	  an	  toàn	  

với	  người	  thi	  công	  và	  sử	  dụng.	  
§ Đóng	  gói:	  Thùng	  20kg.	  
§ Định	  mức:	  2.5kg/m2	  (độ	  dày	  khoảng	  0.8	  -‐	  1.0mm),	  tùy	  thuộc	  độ	  dày	  và	  bề	  mặt	  vật	  liệu.	  	  
§ Sản	  phẩm	  tương	  thích	  khuyên	  dùng:	  Sơn	  Epoxy	  KL-‐5	  sàn,	  sơn	  KL-‐5NT,	  CT-‐01	  đặc	  biệt	  của	  KOVA.	  

2.	  Hướng	  dẫn	  thi	  công:	  
§ Chuẩn	  bị	  	  bề	  mặt:	  

o Tất	  cả	  các	  bề	  mặt	  phải	  được	  làm	  sạch	  bụi	  bẩn,	  dầu	  mỡ,	  rêu	  mốc,	  vôi,	  sơn	  cũ.	  Sau	  đó	  rửa	  lại	  
sàn	  bằng	  nước	  sạch.	  

o Đối	  với	  nền	  bêtông	  mới	  cần	  để	  tối	  thiểu	  21	  ngày	  cho	  kết	  cấu	  được	  ổn	  định	  mới	  tiến	  hành	  
phủ	  mastic	  Levelling.	  

o Không	  được	  tô	  hồ	  dầu	  lên	  bề	  mặt	  sàn.	  
§ Thi	  công:	  

o Bước	  1:	  Khuấy	  kỹ	  phần	  mastic	  dạng	  nhão,	  sau	  đó	  cho	  hết	  phụ	  gia	  vào	  khuấy	  lại.	  Để	  yên	  3-‐5	  
phút	  cho	  phụ	  gia	  phản	  ứng	  hết,	  khuấy	  thêm	  một	  lần	  nữa.	  

o Bước	  2:	  Đổ	  mastic	  xuống	  sàn,	  dùng	  bàn	  gạt	  trải	  đều	  mastic.	  
o Bước	  3:	  Để	  mastic	  khô	  tối	  thiểu	  24	  giờ	  mới	  phủ	  sơn	  Epoxy	  KL-‐5	  sàn	  hoặc	  KL-‐5NT.	  Lớp	  mastic	  

Levelling	  sẽ	  đạt	  độ	  cứng	  tối	  đa	  sau	  7	  ngày.	  
§ Lưu	  ý:	  

o Đã	  trộn	  phụ	  gia	  thì	  phải	  dùng	  hết	  trong	  vòng	  30	  phút,	  sau	  thời	  gian	  đó	  mastic	  sẽ	  bị	  đông	  
cứng.	  

§ Bảo	  quản:	  Để	  nơi	  khô	  ráo.	  Tuyệt	  đối	  để	  riêng	  2	  thành	  phần.	  

3.	  Những	  vấn	  đề	  thường	  gặp	  và	  cách	  khắc	  phục:	  Quý	  khách	  vui	  lòng	  liên	  hệ	  nhân	  viên	  bán	  
hàng,	  bộ	  phận	  chăm	  sóc	  khách	  hàng	  để	  biết	  thêm	  chi	  tiết.	  Ngoài	  ra	  quý	  khách	  có	  thể	  truy	  cập	  vào	  website	  
http://www.kovapaint.com	  để	  biết	  thêm	  thông	  tin.	  
	  

Những	  thông	  tin	  trên	  đây	  của	  sản	  phẩm	  được	  áp	  dụng	  trong	  các	  điều	  kiện	  kiểm	  tra	  xác	  định.	  Quý	  khách	  hàng	  vui	  lòng	  liên	  hệ	  Bộ	  
phận	  hỗ	  trợ	  khách	  hàng	  của	  KOVA	  để	  biết	  thêm	  thông	  tin	  chi	  tiết	  và	  nhận	  giải	  đáp	  thắc	  mắc.	  


