
              

 

 

 

QUI TRÌNH THI CÔNG XTREME HARD 

Liquid Hardener / Densifier 

 

Mô tả  

Xtreme Hard Densifier là sự pha trộn của các vật liệu        v     t      ậ  s u v      t    

    đặc chắc bề mặt và t          độ cứng của mặt sàn bê tông. Sử dụng quy trình sản xu t 

độc quyền và "xanh", công thứ  độ  đá   ủa Xtreme Hard Densifier gồm các phân tử kích cỡ 

nano, đồng nh t,    đặc,       tụ trong dung dị     ũ t       ằm xâm nhập sâu vào các bề 

mặt bê tông, liên kết với các thành phầ  xi     . Xtreme Hard Densifier tạo nên một bề mặt sàn 

cực kỳ cứ  , đ    đặ      t    k ả      chống mài mòn do đi  ại v  xe forklift. Thuộc gốc   ớc, 

thân thiện với   i tr  ng và phù hợp với VOC ở t t cả các tiểu bang. 

Ứng dụng  

Xtr    Hard D  sifi r  ó  ai          á  á  dụng chính.  

 P        á  đầu ti   đ ợc thiết kế cho áp dụng khi mặt sàn mới xoa nền (bê tông mới) 

 P        á  t ứ  ai đ ợc thiết kế để sử dụng cho bê tông hiện hữu (   t     ũ) 
 

1. Chuâ
 
n bị bề mặt:  

- Vê sinh loại bỏ bụi bề mặt, ch t d   ẩn, ch t gây ô nhiễm.  
- Quét sạch bề mặt các khu vực cần xử lý bằng chổi lông nhỏ 
cứng hay bàn chải,  
- Xịt   ớc vệ sinh sạch sẽ bề mặt v  để khô. 

 

 

         

XTREME HARD (đó g gói Đậm đặc) 

Đ ợ  tr   với   ớc sạ   t    t   ệ (4:1) 
Định mức: 1lít/12m2  (theo nhà sản suất Xtreme Hard USA) 
 

 

3. Dụng cụ : 

Máy phun áp su t th          xoa t ới,  cây gạt cao su mềm, 
chổi chuyên dùng, máy mài sàn, máy vệ si   đá    ó  . 

 



4. Thi công: 
 
Đối với bê tông mới: 

Bước 1. Thi công Xtreme Hard™ sau k i đổ bê tông vừa khô 

bề mặt, đủ để đi  ộ trên hoặc trong vòng 3 ngày v  tr ớc khi 

các vết nứt chân tóc và nứt do co ngót nhiệt bắt đầu hình thành 

. L    ớt toàn bộ bề mặt với Xtreme Hard trong 20 phút bằng 

chổi lông mịn.  

Bước 2. Khi Xtreme Hard™  phun toàn bộ bề mặt v       ằng 
chổi mềm hoặc gạt cao su trên bề mặt cho tới khi hóa ch t 
ng m xuống sàn và khô hoàn toàn, không xả   ớc vệ sinh. 
Bước 3: Sau khi phủ hóa ch t đ ợc 10 ngày thì có thể tiế  
     vệ sinh sạch sẽ v  đá    ó   t     ộ mặt s    ằng máy 
gắng Pad, tiến hành nghiệm t u      ia  đ a v   sử dụng. 
 

Đối với bê hiện hữu (sàn bê tông trên 28 ngày): 

Bước 1. Vệ sinh sạch sẽ hoặc mài sàn theo đầu số yêu cầu. 

Bước 2. Phun Xtreme Hard™  t    định mức lên toàn bộ mặt 

sàn v       ằng chổi mềm hoặc bằng gạt cao su mềm trên bề 

mặt cho tới khi hóa ch t ng m hết xuống sàn và khô hoàn toàn, 

không xả   ớc vệ sinh. 

Bước 3: Sau khi phủ Xtreme Hard thì có thể tiế       vệ sinh, 
mài bóng theo yêu cầu v  đá    ó   t     ộ mặt s    ằng 
máy gắng Pad, tiến hành nghiệ  t u      ia  đ a v   sử 
dụng. (mặt sàn Xtreme Hard có thể sử dụng ngay sau 24 giờ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú : 
Tùy theo điều kiện bề mặt nền thì có thể tiếp tục đánh bóng với cấp độ đĩa 400 grit; 800 grit; 
1000 grit; 2000 grit; 3000 grit nếu muốn tối đa hóa độ bóng sáng của nền/ sàn (với chi phí tính 
riêng từng cấp độ bóng). 

 

Lưu ý thi cô g chu g   

Giới hạn nhiệt đ  thi công: 40 º F đế  100 º F (4 °C đến 38 °C). Phản ứng của Xtreme Hard™ sẽ 

bị chậm ở nhiệt độ th  . Tr    tr  ng hợp này, Bê tông cầ  đ ợc bảo vệ không bị đó       . 

 
Thời gian khô: từ 20   út đến 1 gi . Bề mặt có thể đ ợc sử dụng ngay sau khi ứng dụng hoàn t t 
và bề mặt khô khi chạm vào.  
 
Số lần thi công cần thiết: T     t   ng chỉ cần thi công 1 lầ . Đối với bề mặt xốp, có thể thi công 
thêm 1 lần nữa để đạt đ ợc hiệu su t tối đa. 
 
Thời gian yêu cầu bảo dưỡng, hàn gắ  và đô g cứng: 60-90 ngày. Xtreme Hard™     kí     
tông từ bên trong, bịt kín các lỗ          , d  đó            t      ống lại sự thâm nhập của tạp 
ch t và hóa ch t. Quá trì              ản hoàn thành tro   vò   90     ,        ó t ể tiếp tục với 
một tố  độ chậ        iều     đến một    .  
 
Đ  bóng: Trong vòng từ 6 đến 12 tháng sau khi thi công, bề mặt    t     ó độ bóng, láng tự nhiên. 
Độ  ó       đ ợc tạo ra do  hiệu ứng làm cứng và hàn gắn của Xtreme Hard™,  ũ          việc 
“đá    ó  ” tự   i   tr    quá trì   đi  ại -vệ sinh hằ       . Độ  ó   đ ợ  du  trì vĩ   viễn trên 
bề mặt và trong suốt tuổi thọ của bê tông cùng với việc bả  d ỡng thích hợp. 
 
Lưu ý: Quý khách sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật của sản phẩm. Chúng tôi sẽ 
cung cấp tài liệu này theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn kỹ thuật của chúng tôi để được 
tư vấn sản phẩm trước khi dùng. Điện thoại: 0913 891 840 0933 743 773. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XTREME HARD - Colloidal Silica là tinh túy của 
công nghệ bê tông. Đó là một chất phản ứng  
hóa học  với bê tông để tạo ra một vật liệu liên 
kết bền vững nhằm chuyển thành bê tông có 
hiệu năng cao hơn. 

CÔNG TYTNHH XD TM QUỐC HOÀNG 

36 Hoa Lan, P2. Phú Nhuận, TP.HCM 
Điện thoại: 0913 891 840 – 0933 743 773 
Website: www.xtremehardvn.com      

                www.quochoang.com.vn 

http://www.xtremehardvn.com/
http://www.quochoang.com.vn/

