
 

 QUICSEAL – sự lựa chọn của chuyên gia về chất lượng các sản phẩm và hệ thống cho công trình xây dựng 

QUICSEAL 165 

Tên sản phẩm 

Acryl-Flex PU ECO 

Mô tả sản phẩm 

Quicseal 165 là màng chống thấm thi công dạng lỏng một thành phần gốc polyurethane phân tán trong 
nước, nhằm mang lại sản phẩm thân thiện dễ sử dụng với hiệu suất chống thấm cao và bền vững. 

Ứng dụng 

Dùng cho các khu vực ẩm ướt bên trong hay bên ngoài của các khu thương mại hay khu dân cư, ban 
công, các khu vực khác sẽ được lát gạch hoặc có lớp bảo vệ khi lưu thông thông thường như: 

§ Chống thấm mái nhà 
§ Chống thấm ban công và sân thượng  
§ Chống thấm các khu vực ẩm ướt (lớp dưới) trong phòng tắm, ban công, nhà bếp... 
§ Chống thấm và bảo vệ các công trình bê tông như dầm cầu, đường hầm… 

Ưu điểm 

 
• Tạo màng linh hoạt 
• Tuổi thọ lâu dài 
• Có thể lát gạch lên trên – độ bám dính tốt với keo dán gạch QUICSEAL 600 
• Kết dính tuyệt vời với nhiều chất liệu của nền,  
• Khô nhanh 
• Nhóm III Màng theo tiêu chuẩn AS/NZS 4858 Màng cho khu vực ẩm ướt 

Chuẩn bị bề mặt thi công 

Chuẩn bị bề mặt cẩn thận là điều cần thiết cho chất lượng và độ bền tối ưu. 

Bề mặt cần phải sạch, khô và không bộng rỗng, không có bất kỳ ô nhiễm nào có thể ảnh hưởng đến độ 
bám dính của màng. 

Thi công 

QUICSEAL 165 nên được trộn kỹ để trộn đồng đều và đảm bảo lớp phủ thi công đồng đều theo tỷ lệ 
được khuyến nghị. Thi công bằng bàn chải hoặc con lăn.  

Thời gian thi công giữa 2 lần là từ 1 - 2 giờ giữa lớp thứ nhất và thứ hai. Thời gian khô trên bề mặt 
phẳng trong điều kiện tiêu chuẩn là 4 giờ. Thử nước sau thi công 24h. 
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Thông số kỹ thuật 

 

Màu sắc                                        Xanh dương/Xám 
Tỷ trọng                                     1.36g/cm3 

Cường độ kéo                               1.2 Mpa 
Độ kéo dài đến đứt                          >350% 
Độ cứng Shore A                             65-75 
Truyền hơi nước (ASTME96)                    1.2g/24giờ/m2 
Hàm lượng VOC                            42g/L 

 

Định mức 

Thay đổi theo độ xốp của chất nền. Nên sử dụng hai lớp để đạt được hiệu suất tối ưu.   

 

Vị trí Sàn Tường 

Độ dày khi khô 1mm 0.5mm 

Định mức 1.6 kg/ m2/ 2 lớp 0,8 kg/ m2/ 2 lớp 

Sản phẩm lưu hóa hoàn toàn là 3 ngày sau khi thi công ở nhiệt độ 23oC. Thời gian khô sẽ thay đổi tùy 
thuộc vào độ ẩm, nhiệt độ bề mặt và độ xốp của bề mặt thi công. 

Đóng gói 

20kg (khoàng 15 lít).   

Vệ sinh 

Rửa tay, bàn chải, con lăn bằng nước khi sản phẩm vẫn còn mới. Đối với vật liệu đã đóng rắn, hãy sử 
dụng nhựa thông khoáng. 

Thời hạn sử dụng 

12 tháng khi được bảo quản trong bao bì còn nguyên chưa mở ở nơi khô ráo ở 23oC. 

Sức khoẻ & An toàn 

Mặc quần áo bảo hộ khi thao tác. Bất kỳ chất bắn vào da hoặc mắt cần được rửa sạch bằng nước 
sạch. Trong trường hợp kích ứng kéo dài, hãy tìm đến bác sĩ. Tham khảo MSDS để biết thêm thông tin. 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý quan trọng 

Các  thông  tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của QUICSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ 
năng kỹ thuật và họ tự làm và tự chịu rủi ro. Thông tin sản phẩm trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và 
thông số kỹ thuật cho  việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. QUICSEAL không chịu trách nhiệm với với bất kỳ sai sót nào do tay 
nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất hãy liên hệ với 
QUICSEAL. 
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