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NITOPROOF RS 
 
        
Vữa chống thấm, trang trí cho mái. 

  ng   ng 

Nitoproof RS là loại vữa trang trí dùng chổi quét, áp 

dụng cho hầu hết các vật liệu mái thông thường lắp mới 

hoặc đang sử dụng, bao gồm bê tông, fibro xi măng, 

mái lượn sóng, phớt, gỗ, ..., không bao gồm bitum. 

Nitoproof RS rất bền và dẻo, vì vậy, khi sử dụng kết 

hợp với lớp trát Fosroc Scrim 2250 sẽ tạo thành lớp bảo 

vệ mái hoàn hảo.  

    i m

• Đặc tính trám kín vượt trội.

• Một thành phần.

• Không chứa dung môi/gốc nước.

• Lớp phủ trang trí chống thấm

• Đơn giản khi sử dụng bằng chổi. 

• Tiết kiệm 

• Bám dính tốt với kim loại và bê tông 

• Có tác dụng hàn gắn các vết nứt 

   t  

Nitoproof RS là loại vữa nhựa copolymer acetate-

ethylene vinyl phân tán, một thành phần, không chứa 

dung môi, gốc nước, vì vậy, sản phẩm này cho đồ bền 

lâu dài và khả năng chống chịu thời tiết tốt; đồng thời 

với đặc tính latec, sản phẩm này còn có thể chống sự 

phân giải ozon và thoái biến do oxy hoá. 

Màu sắc của sản phẩm này là màu gốc ô-xít, nên có thể 

chống tia cực tím mà không bị phong hoá ngay cả trong 

điều kiện khí hậu nhiệt đới. 

Nitoproof RS còn phù hợp để chống thấm và trang trí 

hoàn thiện cho các tấm kim loại lượn sóng bị ăn mòn.  

Hỗ trợ kỹ th ật 

Fosroc cung cấp nhiều loại sản phẩm dùng trong 

xây dựng với chất lượng cao, hiệu năng tốt. Thêm 

vào đó, Fosroc đưa ra dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trọn 

gói cho các chất chỉ định và nhà thầu, bao gồm hỗ 

trợ lựa chọn sản phẩm và tư vấn kỹ thuật từ các 

chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. 

Thi c ng 

Thanh gạt vữa 

Bề mặt để trát Nitoproof RS nên có độ dốc tối thiểu 

là 1:120. Việc này cần thiết có các bề mặt bị đọng 

nước sau mưa. Khuyến nghị nên sử dụng thanh gạt 

vữa. 

  ng tác ch ẩn bị bề mặt 

Bề mặt phải được làm sạch khỏi bụi bẩn, dầu mỡ, 

mốc và các vật liệu bám dính khác. 

Bề mặt phải được làm sạch nhẵn. Những vết nứt và 

các mối nối nhỏ phải được làm sạch và trám bằng 

Nitoproof RS, và để khô. 

Những chỗ nứt lớn cần đào rộng bề mặt ra ít nhất 

10mm để sử dụng các hỗn hợp trám kín của 

Fosroc. 

Không nên trát ngay Nitoproof RS lên các mạch co 

giãn hoặc những khe nứt lớn. Tư vấn phòng kỹ 

thuật của Fosroc để biết thêm chi tiết về cách xử lý 

ở những vị trí như vậy.  
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Lót vữa 

Bề mặt sau khi được làm sạch nên được lót bằng hỗn 

hợp Nitoproof RS và nước sạch với tỉ lệ 1:1 và phủ rộng 

với tỉ lệ là 6m2/lít. Chờ cho lớp lót này khô. 

Bề mặt sau khi được lót vữa có thể phủ nhẹ một lớp 

Nitoproof RS với bề rộng 3m2/lít. 

Khi lớp phủ đầu tiên kết dính, rắc phủ một lớp hạt 

chống trượt của Fosroc lên bề mặt và để khô. 

Sau khi lớp phủ đầu tiên đã khô hoàn toàn, phủ tiếp một 

lớp Nitoproof RS thứ hai với bề rộng 3m2/lít và để khô. 

Lớp phủ có thể trải dài ít nhất 240mm trên các bề mặt 

tường lan can. Khi lớp phủ đầu tiên đã kết dính, phủ 

một lớp Fosroc Scrim 2250 lên trên và để khô.  

Để tăng độ bền cũng như thẩm mỹ nói chung, chúng tôi 

khuyến cáo phủ thêm một lớp Nitoproof RS với bề rộng 

3m2/lít. 

Lư  ý 

Khi đã cứng, Nitoproof RS nó có khả năng chống chịu 

tốt với điều kiện thời tiết và độ ẩm. Nên pha loãng để dễ 

dàng phủ lớp vữa đầu tiên. Phương pháp này cũng 

được thực hiện nếu Nitoproof RS trở nên đặc hơn. 

Nitoproof RS khi được phủ nhiều lớp sợi thủy tinh, rất 

hiệu quả khi sửa chữa máng nước, vòi nước bị rò rỉ, 

hàn nứt, hạn chế ăn mòn gây hư hỏng cho bề mặt. Tư 

vấn phòng kỹ thuật của Fosroc để có hướng dẫn cụ thể. 

Định lượng 

Đóng gói 

Nitoproof RS 20 lít/thùng 

Màu tiêu chuẩn Trắng và xám vữa 

Lớp phủ 

Nitoprime RS 3.0m2/lít một lớp 

 

 

 

  nh báo 

Thời tiết nắng nóng 

Khi lưu trữ cần chú ý các loại nhựa latec rất dễ 

đông lại (hoá rắn khi lưu trữ trong thời gian dài) ở 

nhiệt độ cao. Nên lưu trữ trong bóng râm, trong kho 

và tránh xa nguồn nhiệt. 

Th ng tin bổ s ng 

Fosroc cũng cung cấp rất nhiều loại chất chống 

thấm, bao gồm các loại màng tự kết dính và màng 

dùng mỏ hàn, lớp phủ xi măng, lớp phủ dạng lỏng 

và nhũ bitum cao su hoá. Vui lòng liên hệ văn phòng 

đại diện của Fosroc tại địa phương để biết thêm chi 

tiết. 


