
 

 

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

QUICSEAL 551 

Tên sản phẩm 

Skim Coat 

Mô tả sản phẩm  

Quicseal 551 bột trét tường một thành phần, polyme cải tiến chất lượng cao, gốc xi măng, là lớp hoàn thiện 

mỏng che phủ khiếm khuyết bề mặt vữa. 

Ứng dụng 

 Lớp phủ hoàn thiện cho bề mặt bê tông, tấm bê tông đúc sẵn, tường gạch khối hoặc các bề mặt vữa trát 

 Lớp phủ ngoài làm mới bề mặt bê tông sau khi sửa chữa 

 Để che bất kỳ kết cấu không đồng đều ở các bề mặt vữa trát 

Ưu điểm 

 Một thành phần - dễ dàng để khuấy trộn và thi công 

 Có thể thi công bằng dao trét hoặc bay chuyên dùng 

 Lực bám dính tuyệt vời 

 Bám dính chắc với nền bê tông 

 Thi công dễ dàng 

Chuẩn bị mặt bằng 

Bề mặt thi công với Quicseal 551 phải sạch sẽ, cứng chắc và không bám vữa xi măng, bụi bẩn, lớp phủ hiện 

hữu hoặc vật ngoại lai khác có thể hạn chế độ bám dính. 

Bê tông bọng rỗng hoặc mảnh vụn bê tông phải được loại bỏ và trám trét với Quicseal 514 EASI-PATCH (tham 

khảo tài liệu kỹ thuật để biết thêm chi tiết) trước khi thi công Quicseal 551. 

Làm ẩm tất cả các loại bề mặt trước khi thi công Quicseal 551. 

Hướng dẫn khuấy trộn 

Tỷ lệ khuấy trộn Quicseal 551O theo tỷ lệ 3 : 1 (3 kg bột : 1 lít nước) cho bột ngoại thất và Quicseal 551i theo 

tỷ lệ 2,5 : 1 (2,5 kg bột : 1 lít nước) cho bột nội thất. 

Đổ nước vào thùng sạch. Nên đổ từ từ bột vào nước để tránh vón cục. Trộn bằng máy có đĩa khuấy hoặc máy 

trộn cầm tay cho tới khi có được hỗn hợp đồng nhất, không vón cục. 

Chờ khoảng 5 phút để cho các hóa chất phát huy tác dụng, sau đó trộn lại thật đều lần nữa rồi bắt đầu thi công. 

Thi công 

Thi công Quicseal 551 trên bề mặt sạch và ẩm bằng dao trét hoặc bay chuyên dùng với độ dày khuyến nghị 1 

lần trét từ 1mm đến 3 mm. Chờ Quicseal 551 đóng rắn một phần trước khi xoa phẳng để tạo bề mặt láng mịn. 

Không xả nhám trước 24 giờ (1 ngày). 

Đóng gói 

Đóng gói trong bao 20 kg (bao 40 kg nếu đặt hàng khối lượng lớn). 

Bảo quản 

6 tháng trong điều kiện chưa mở bao tồn trữ nơi khô ráo, thông thoáng dưới 30
O
C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng 

trực tiếp. 
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Cảnh báo 

Không thi công Quicseal 551 ở nhiệt độ dưới 8
O
C. 

Sức khoẻ & An toàn 

Quicseal 551 có thể chứa các hoá chất kích ứng cho mắt và da. Khi thi công phải mang kính bảo hộ, mặt nạ và 

găng tay cao su. 

Độ phủ 

Độ phủ: 1,0 – 1,2 kg/m
2
/mm 

Thông số kỹ thuật 

  Quicseal 551O Quicseal 551i 

  Ngoại thất Nội thất 

 Tỷ lệ Nước/Bột 32,5% 39,5% 

 Độ giữ nước ≥ 99,0% ≥ 99,0% 

 Thời gian đông kết 

 Bắt đầu > 120 phút > 120 phút 

 Kết thúc ≤ 500 phút ≤ 500 phút 

 Độ co ngót ≤ 0,12% ≤ 0,12% 

 Cường độ bám dính 

 Trước QUV ≥ 0,5 MPa ≥ 0,4  

 Sau QUV ≥ 0,4 MPa ≥ 0,3 MPa 

 Cường độ nén > 10 MPa > 5,0 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý quan trọng 

Các  thông  tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của QUICSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ năng kỹ thuật 

và họ tự làm và tự chịu rủi ro. Thông tin sản phẩm trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho  việc áp 

dụng sản phẩm 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 rằng bạn đang sử dụng các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất hãy liên hệ với QUICSEAL. 

Tham chiếu số QS 551/09032016 

QUICSEAL CONSTRUCTION CHEMICALS PTE LTD  


