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MỤC ĐÍCH 
CHỐNG THẤM

Về mặt thẩm mỹ,  
chống thấm là lớp 
giáp nền bảo vệ 
cho vẻ đẹp của 
công trình....

Về mặt xây dựng chống 
thấm làm gia tăng độ kiên 
cố và bảo vệ kết cấu bền 
vững cho công trình

Về mặt tài chính, 
việc đầu tư vào 
chống thấm ngay từ 
đầu sẽ giúp cho bạn 
tiết kiệm được rất 
nhiều tiền so với chi 
phí tu bổ và sửa 
chữa công trình khi 
bị thấm dột.

Chúng tôi 
biết bạn 
cần gì..?

Chống thấm bằng sản phẩm nào chất lượng tốt nhất.....?

Chống thấm tường đứng, sàn mái bằng sản phẩm 
gì ..? quy trình ra sao....?

Chống thấm WC bằng vật liệu gì là hiệu 
quả...? phương thức chống thấm như thế 
nào...? 

Vật liệu chống thấm..? phương pháp thi công..?
quy trình thi công ..? đơn vị thi công..? 

Đơn vị thi công chống thấm có bảo hành hay không...?
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CHÚNG TÔI GIÚP ĐƯỢC GÌ CHO BẠN

-Với sàn mái chúng tôi sử dụng vật liệu MasterSeal của Đức , PU 
Sheald  của nhật hoặc EPOXY hãng APT chuyên dụng nhằm đảm bảo 

hệ số chống thấm tốt nhất và an toàn tuyệt đối.

- Với WC, sê nô, ban công chúng tôi sử dụng vật liệu MasterSeal 540  
(ĐỨC)  hoặc VICTORY (Tiệp khắc) chống thấm tạo màng hoặc chống 

thấm thuận nghịch tùy theo tính chất của công trình.

- xử lý vết nứt xuyên sàn bằng máy bơm keo EPOXY hai thành phần

- Gia cường các khu vực xung yếu bằng lưới sợ thủy tinh chuyên dụng

- Gia cường lưới polyeste chống nứt chân tường 

- Test  nước kiểm tra trước khi bàn giao

VỀ CHÚNG TÔI

Cam kết bảo hành 
dài han, chúng tôi 
đặt yếu tố an toàn 
cho ngôi nhà của 
bạn lên hàng đầu

Hợp đồng thi công rõ ràng,  
khảo sát báo giá trước thi 
công 

Sử dụng sản phẩm chất 
lượng , máy móc trang thiết 
bị tốt nhất phục vụ thi công 

Đơn vị thi công chống thấm 
và sàn EPOXY  chuyên 
nghiệp.

Cung cấp vật tư 
chống thấm 


