
Lớp phủ AC 05 được dùng  như một giải pháp bảo vệ hiệu quả để  tăng cường 

khả năng chống ăn mòn cho cốt thép trong bê tông dưới tác động xâm thực của 

môi trường bên ngoài. 

 Dùng để bảo vệ và chống ăn mòn cho cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép 

 chịu tác động xâm thực của môi trường biển và công nghiệp. 

 •   Bảo vệ và chống ăn mòn lâu dài cho cốt thép;

 •   Không làm giảm khả năng bám dính của thép và bê tông;

 •   Khả năng chống thấm tuyệt hảo;

 •   Ngăn cản sự xâm nhập của ion Clo và hơi nước vào cốt thép;

 •   Không gây cháy nổ, không độc hại với con người và môi trường. 

 Sản phẩm sản xuất theo TCCS 22:2009/CCP.IBST, các chỉ tiêu chất lượng được 

 kiểm định một cách chặt chẽ trong phòng thí nghiệm. 

 Ÿ Trạng thái / màu sắc:

 - Thành phần A: Dạng bột / màu đỏ nhạt;

 - Thành phần B: Dạng lỏng / màu trắng sữa. 
 Ÿ Đóng gói bộ 18kg
 - Thành phần A: 13 kg/bao;

 - Thành phần B: 05 kg/can. 
 Ÿ Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát;

 Ÿ Hạn sử dụng: 06 tháng. 

 Thành phần A (dạng bột) : thành phần B (dạng lỏng) = 2.6 : 1(theo khối lượng). 

 2.0 - 3.0 kg/m2  cốt thép.

AC 05
Lớp phủ chống ăn mòn cốt thép trong bê tông

Ngày phát hành: 23/03/13

Xuất bản lần thứ: 02
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THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

CHỨNG CHỈ

ƯU ĐIỂM

ỨNG DỤNG

MÔ TẢ

Tỷ lệ trộn

Định mức sử dụng

Đặc tính kỹ thuật

Chỉ tiêu Mức chất lượng

Khả năng bám dính với cốt thép so 

với bê tông đối chứng

Tương đương

Khả năng chống ăn mòn clorua 

tương đương với lớp bê tông

bảo vệ có chiều dày

≥ 2 cm

 Tiêu chuẩn 

TCVN 9349:2012

 TCXDVN

327:2004

VIỆN KHCN XÂY DỰNG

CCP. I BST

- Thành phần B: 10 kg/can.

- Thành phần A: 26 kg/bao;

ộ 36kgbĐóng gói 



Địa chỉ: 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel/Fax: (84)4.37558032 

Email: ccp.ibst@yahoo.com      Website: ccp.com.vn

Trung tâm Tư vấn chống ăn mòn và Xây dựng (CCP.IBST)

Bề mặt cốt thép cần được làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, gỉ sét (làm sạch gỉ sét bằng 

cơ học hoặc hóa chất).

Trộn 02 thành phần với nhau bằng máy khuấy cho đến khi hỗn hợp đồng 

nhất, dễ dàng dùng chổi quét lên cốt thép. 

Cần phủ kín bề mặt cốt thép bằng cách quét hai lớp, lớp thứ hai nên quét ngay 

sau khi lớp đầu tiên vừa khô mặt, chiều dày lớp phủ hiệu quả từ 1.0 - 1.5 mm 

(định mức sử dụng từ 2.0 - 3.0 kg/m² cốt thép). 

Rửa sạch các dụng cụ và thiết bị bằng nước ngay sau khi sử dụng. 

Không được pha thêm nước vào dung dịch sau khi trộn. 

Không đổ bỏ vào nguồn nước. 

Không nguy hiểm. 

AC 05 là loại vật liệu mang tính kiềm, thành phần B có thể gây dị ứng, vì vậy cần 

hạn chế tối thiểu tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu sản phẩm rơi vào mắt cần rửa 

ngay bằng nước sạch và đến cơ sở y tế một cách nhanh nhất. 

Những thông tin kỹ thuật và các hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử 

dụng sản phẩm dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm của chúng tôi. Trong 

thực tế ứng dụng, người sử dụng cần xem  xét, kiểm tra mức độ thích hợp của 

sản phẩm trong từng trường hợp cụ thể hoặc có thể nhờ sự hỗ trợ, tư vấn trực 

tiếp từ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi. 

AC 05                                                                      Lớp phủ ăn mòn cốt thép trong bê tông

KỸ THUẬT THI CÔNG

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

GHI CHÚ

Chuẩn bị bề mặt

Sinh thái học

Vận chuyển

Cẩn trọng

Thi công

Vệ sinh

Lưu ý

Phương pháp trộn
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