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BOMANITE HYDROCOAT 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 
 
Bomanite Hydrocoat là dung dịch bảo vệ bề mặt bê tông gốc 
nước. Tạo nên lớp phủ bóng mờ, trong suốt, dẻo dai, độ bền cao 
có khả năng chống dầu mỡ, vết bẩn. Có thể được sử dụng làm 
lớp sơn phủ cuối cùng hoặc sơn lót cho các bề mặt xây dựng như 
bê tong, đá lát, gạch ngói cả trong nhà hoặc ngoài trời. Khả năng 
chịu nước và dầu của sản phẩm làm chon ó trở thành sản phẩm 
thích hợp cho kho bãi, nhà để xe…. Bomanite Hydrocoat vượt 
quá Hệ số Tiêu chuẩn ASTM ASTM D-2047 và tuân thủ với tiêu 
chuẩn V.O.C. 
 
 
CHI TIẾT SẢN PHẨM 
Loại sản phẩm Dạng nước – có chứa acrylic  
Màu nền Trắng sữa 
 (Nhiều lựa chọn: bảng màu chi tiết Bomanite) 
Mùi Nhẹ, ngọt  
Thành phần rắn 18% 
Phương pháp sử dụng Phun, khăn len cừu hoặc chổi cứng 
Tỷ lệ sử dụng 8-12m2/lit/lớp 
Thời gian khô  khoảng 2 tiếng 
Điểm cháy Không 
Độ an toàn  Vượt qua yêu cầu về độ chống trượt (Kiểm tra  
  ASTM D-2801) 
Làm bằng sàn Tốt (Kiểm tra ASTM D-2801) 
Khả năng chống chịu bột hóa Tốt (Kiểm tra ASTM D-2048-82) 
Khả năng tự tái tạo lớp Tốt (Kiểm tra ASTM D-3153-78) 
Thành phần VOC Ít hơn 50 gram/lít 
Kích cỡ đóng gói 3.8 lit hoặc 18.9 lit 
 
 
Chú ý: Màu sắc rất đa dạng. Quý khách vui lòng chắc chắn rằng đã đặt đủ nguyên liệu 
màu ngay từ đầu để hoàn thành công việc. 
   
   
THI CÔNG 
Bề mặt phải được làm sạch và khô, không có dầu, bụi bẩn và đất. Nếu lớp sơn cũ bị hỏng 
hoặc mất màu thì cần loại bỏ trước khi áp dụng lớp Hydrocoat. Thử quét một lớp sơn 



 

CÔNG TY TNHH BOMANITE VIỆT NAM 
Your single source for innovative  

architectural concrete solutions 
 

 

Website: www.bomanitevietnam.com    Email: info@bomanitevietnam.com 

mỏng bằng cách phun sau đó vệ sinh bằng khăn lau không sợi hoặc chổi cứng. Không áp 
dụng với bề mặt nóng ví dụ như đang bốc hơi nếu không sẽ tạo vạch lên bề mặt. 
 
  
Để biết thêm thông tin về sản phẩm, khách hàng vui lòng xem thông tin kỹ thuật và 
chi tiết trên website: www.bomanitevietnam.com hoặc thông qua đại lý ủy quyền 
của Bomanite. Để nhận được hỗ trợ chi tiết hoặc về vấn đề kỹ thuật, vui lòng liên hệ 
Bomanite Vietnam Co.,Ltd. 
 
 


