
 

 

 

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

QUICSEAL 516 

Tên sản phẩm 

Vữa sửa chữa đông cứng nhanh 

Mô tả 

QUICSEAL 516 là hợp chất thuỷ phân đông cứng nhanh thành phần đơn bột xi măng kết hợp 

những loại cát mịn và các chất phụ gia có công thức đặc biệt. Khi trộn với nước, nó trở thành 

một loại vữa sửa chữa đông cứng nhanh, loại vữa này giãn nở và kết dính chặt vào nền, do đó 

ngăn chặn nước chảy và rò rỉ xuyên qua các vết nứt. 

Sử dụng 

 Ngăn chặn sự rò rỉ và thấm nước xuyên qua tường, bê tông, sàn đến vách tường, tường 

và ống nối chèn xung quanh như ống và các khớp nối bê tông. QUICSEAL 516 có thể 

được sử dụng ở lớp trên và lớp dưới để chặn các lỗ hổng, vết nứt tĩnh và các đoạn đứt 

gãy.  

 Thích hợp để sử dụng cho tầng hầm, móng, tường chắn, hố thang máy, lồng cầu thang, 

hầm mỏ, đường hầm, tường chắn.  

 Bu lông neo, chốt và các chi tiết kim loại trong điều kiện ẩm. Có thể được sử dụng để lắp 

đặt thiết bị hoặc thanh ray và để neo máy móc.  

Ưu điểm 

 Bịt các vết nứt trên bề mặt bê tông và bề mặt gạch ngay lập tức  

 Đông cứng nhanh 

 Thuỷ phân hoàn toàn - do đó làm giảm độ thấm nước 

 Nhanh chóng đạt lực nén căn bản và lực kéo căng 

 Không có kim loại và không độc hại  

 Không có clorua 

Thi công và Trộn 

 Khu vực thi công phải được vệ sinh sạch bê tông thừa, vữa xi măng lỏng sử dụng bàn 

chải sắt hoặc công cụ thích hợp.  

 Mang găng tay cao su hoặc Polyethylene.  

 Trộn QUICSEAL 516 bằng tay theo tỷ lệ 4:1 (bột với nước).  

 Trộn trong 15 giây. Đổ vào hình dạng phù hợp cho thi công cho thêm 15 giây và sau đó 

trám trét vào lỗ. 
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Ứng dụng 

Giữ QUICSEAL 516 dán trong một bàn tay cho đến khi sản phẩm bắt đầu hơi cứng lại hoặc 

nhiệt sinh ra, cảm nhận được. Nhấn nó vững chắc vào lỗ hoặc vết nứt. Duy trì áp lực lên khu 

vực này cho đến khi sản phẩm cứng lại. Cạo vật liệu thừa ngay sau khi vữa bắt đầu đông cứng. 

 

 

       

 

 

 

 

  

Đóng gói 

QUICSEAL 516 được đóng trong bao 1 Kg, 4,5 Kg và 25 Kg. 

Thông số kỹ thuật 

Thời gian trộn / đông cứng 

QUICSEAL 516 : Nước 1 : 0,25 – 0,3 (theo trọng lượng) 

Đông cứng 60 – 120 giây 

Bảo quản 

QUICSEAL 516 có thời gian sử dụng 6 tháng khi chưa mở bao và được bảo quản ở nơi khô 

ráo, thoáng mát. 

Sức khỏe và an toàn 

 Sản phẩm có tính kiềm tiếp xúc với nước và có thể gây tổn thương cho da hoặc mắt 

 Hít bột có thể gây ra kích ứng 

 Hít bột thường xuyên hoặc kéo dài  

 Nuốt phải có thể gây kích ứng  

Trong trường hợp tiếp xúc với da, phải rửa sạch ngay bằng nước sạch. Nếu sản phẩm dính vào 

các mắt, rửa bằng nước sạch, nhưng nếu nó vẫn còn khó chịu, đến gặp bác sỹ để được hướng 

dẫn. 

 

Lưu ý quan trọng 

Các  thông  tin được quy định trong tài liệu này là đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của  QUICSEAL. Thông tin được thiết kế sử 

dụng bởi người có kỹ năng kỹ thuật với những quy định và rủi ro riêng. Sản phẩm tạm thời phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn 

và thông số kỹ thuật cho  việc áp dụng sản phẩm này 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 ràng bạn đang sử dụng các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất hãy 

liên hệ với QUICSEAL. 
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