
 
 

MC-Proof DF8   
Chống thấm đàn hồi cao dạng quét tạo màng gốc Acrylate tinh khiết 
 
Tính chất sản phẩm  
 
• Dạng một thành phần, sử dụng trực tiếp không cần phối trộn 
• Độ đàn hồi cao 
• Thi công nhanh chóng và dễ dàng 
• Kháng được tia UV, có thể tiếp xúc trực tiếp với thời tiết tự nhiên 
• Màu trắng, hạn chế hấp thụ ánh sáng và giảm nhiệt độ phòng 
• Hơi nước có thể khuếch tán ra ngoài và làm chậm quá trình cacbonat hóa 
• Định mức sử dụng thấp 
 
Lĩnh vực ứng dụng 

• Sàn mái 
• Tường ngoài (facade) 
• Khu vực bên ngoài thỉnh thoảng có người đi bộ 
 

Thi công  
 
Thông tin chung 
MC-Proof DF8 là một chất phân tán nước được 
làm từ acrylate tinh khiết, tạo thành một màng có 
tính linh động và độ đàn hồi cao. Sản phẩm dạng 
một thành phần, sẵn sàng sử dụng. Giải pháp 
này được khuyến cáo dùng cho tường và các 
khu vực sàn ngoài nơi tiếp xúc với nước mưa. 
Lớp màng của sản phẩm có thể chống được tia 
UV và khu vực tỉnh thoảng có người đi bộ. Do có 
màu trắng nên MC-Proof DF8 có thể phản chiếu 
tốt ánh mặt trời giúp giảm nhiệt hấp thụ lên các 
kết cấu. 
 
Chuẩn bị bề mặt 
Bề mặt thi công phải sạch, cứng chắc, không bụi, 
dầu và các chất gây ô nhiễm khác. Hơn nữa, bề 
mặt phải đủ nhám và khô ráo để thi công. Nếu 
cần thiết, bề mặt có thể được xử lý bằng các 
dụng cụ cơ học. Tại các khu vực nằm ngang, các 
dốc cần được kiểm tra để đàm bảo không có 
vũng nước đọng. 
 
Phối trộn 
MC-Proof DF8 được cung cấp sẵn sàng để sử 
dụng, tuy nhiên sau khi mở thùng, nó phải được 
khuấy kỹ đến khi hoàn toàn đồng nhất trước khi 
thi công. Chúng tôi khuyên nên sử dụng máy 
khuấy cơ tốc độ thấp. 
 
Thi công 
MC-Proof DF8 có thể được thi công bằng con lăn 
hoặc cọ quét. Đối với bê tông xốp, tường có khả 
năng thấm hút cao thì nên pha loãng MC-Proof 
DF8 với 10% nước sử dụng làm lớp lót để bịt kín 
các lỗ mao quản. Nên thi công bằng cách quét 2   

  
 
lớp MC-Proof DF8 với thời gian chờ giữa 2 lớp 
khoảng 4 giờ. Thời gian chờ này có thể khác nhau 
tùy thuộc vào điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tại nơi thi 
công. Ở những nơi có thời tiết nóng và gió nhiều thì 
về cơ bản thời gian chờ sẽ giảm. 
 
Tại các vị trí quan trọng như góc thẳng, hoặc các chỗ 
nhô ra, MC-Proof DF8 nên được gia cường thêm lớp 
lưới polyester sau khi vừa quét xong lớp đầu tiên. Vị 
trí giáp nối chỗ cống thoát nước hay bất cứ điểm tiếp 
giáp nòa giữa 2 vật liệu nền khác nhau đều yêu cầu 
bịt kín bởi chất trám trét có tính linh động. Vui lòng 
tham khảo nhóm sản phầm MC-Mycoflex của chúng 
tôi. 
 
Tất cả các vết nứt rộng hơn 1mm phải được xử lý 
bằng MC-Flex-Tape, đây là loại băng polyethylene có 
độ linh động cao (có khả năng bắt cầu vết nứt lên đến 
3 mm). Băng được đặt giữa 2 lớp phủ của MC-Proof 
DF8. Một phương án khác, các vết nứt có thể được 
xử lý trước với các dạng nhựa bơm mềm dẻo gốc PU 
hoặc nhựa bơm tạo bọt linh hoạt gốc PU. Vui lòng 
tham khảo nhóm sản phẩm MC-Injekt của chúng tôi. 
 
Bảo dưỡng 
Tổng thời gian bảo dưỡng của MC-Proof DF8 là 28 
ngày, tuy nhiên các thử nghiệm rò rỉ có thể thực hiện 
sau 7 ngày. Sau khi thi công, sản phẩm nên được 
bảo vệ tránh mưa trong vòng ít nhất 48 giờ. Nếu cần 
thiết, sau khi bề mặt khô có thể phủ lên một lớp nhựa 
để bảo vệ khỏi mưa. 
An toàn 
Luôn kiểm tra thông tin an toàn trên nhãn bao bì và 
tham khảo thêm thông tin an toàn vật liệu. 

 

MC-BIFI Bauchemie JSC.               
Hanoi:           814/3 Lang street, Lang Thuong ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam              Tel: (+84) 24 3775 5312          Fax: (+84) 24 3775 9607
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Thông số kỹ thuật 

                                                                Đơn vị               giá trị       Ghi chú 

Tỉ trọng            g/cm³                  1.4            

Hàm lượng chất khô              %                      60  

Độ giãn dài tại điểm đứt              %                    200            

Thời gian chờ giữa 2 lớp             giờ                      4            Thời gian khô mặt 

Chống mưa                                               giờ                    48  

Kháng hơi nước khuếch tán              m                     0.34          Class 1 (< 5 m) 

Định mức tiêu thụ                                      kg/m²                0.5          Lớp đầu    
                                                                   kg/m²                0.7         Lớp thứ hai 

Tổng chiều dày tối thiểu                            mm                 0.5            khô 
                                                                  mm                 1.0            ướt                         

Tổng chiều dày tối đa                                mm                  1.0          khô 
                                                                   mm                  2.0          ướt                                 

Điều kiện thi công                                      °C                ≥ 5 ≤ 35     Nhiệt độ không khí và lớp nền 
                                                                    %                  ≤ 85         Độ ẩm tương đối của không khí 
                                                                    %                  ≤ 6           Độ ẩm lớp nền 
                                                                   °C                  >3            Trên mức nhiệt độ đọng sương                             
                                                                                                            

 
Các thông số kỹ thuật được dựa trên điều kiện phòng thí nghiệm và có thể thay đổi trong điều kiện thi công thực tế. Để xác định các 
thông số kỹ thuật trong điều kiện cụ thể, các thử nghiệm phù hợp sơ bộ nên được thực hiện trong điều kiện thi công thực tế. 
 
 

 

Đặc tính sản phẩm   

Loại sản phẩm                                       Màng Acrylic  

Dạng                                                      Lỏng 

Màu                                                        Trắng 

Lưu trữ                                                   Lưu trữ trong điều kiện khô ráo, có mái che, thống gió và không   
                                                               tiếp xúc nguồn nhiệt cao 

 
Hạn dùng                                                12 tháng kể từ ngày sản xuất được lưu trữ trong điều kiện  
                                                                chưa mở bao bì 

 

 
Đóng gói                                                 Thùng 12 kg 
 

 
 
Lưu ý:  
Các thông tin trên bảng dữ liệu này được dựa trên kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu của chúng tôi. Tuy nhiên, nó không có tính 
ràng buộc về mặt pháp lý. Các thông tin trên có thể được điều chỉnh để phù hợp với từng kết cấu riêng lẻ, từng mục đích sử dụng 
và theo theo từng điều kiện của địa phương. Các thông số kỹ thuật của chúng tôi chỉ được xác nhận khi có sự quan sát theo dõi 
trong quá trình sử dụng. Điều này cho phép chúng tôi chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của dữ liệu này trong phạm vi của các điều 
khoản và điều kiện bán hàng - giao hàng và dịch vụ. Các khuyến nghị của nhân viên chúng tôi khác với dữ liệu có trong tờ thông tin 
này chỉ ràng buộc nếu được đưa ra dưới dạng văn bản. Các quy tắc kỹ thuật được chấp nhận phải luôn được tuân thủ.  
 
Phiên bản 05/19. Đã có một số thay đổi về kỹ thuật trong bản in này. Các phiên bản cũ hơn không còn hiệu lực và không được sử 
dụng nữa. Nếu phát hành bản sửa đổi kỹ thuật mới, ấn bản này sẽ tự động không còn hiệu lực. 

 


