
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

TÍNH NĂNG  SẢN PHẨM

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG

CHI TIẾT KỸ THUẬT

ĐỘ PHỦĐÓNG GÓI

BỀ MẶT MÀNG SƠN

** Mức độ phủ thực tế có thể thay đổi tùy vào màu và điều
kiện của bề mặt.

** Thi công trên tường đã có lớp sơn lót.

Trên bề mặt nhẵn mịn và sử dụng roller

Độ phủ lí thuyết 2.2 - 3.3 m2/lit/ 2 lớp
Hoàn thiện với 2 lớp sơn CT-2010

Độ phủ lí thuyết 4 - 6 m2/kg/ 1 lớp
Hoàn thiện với 1 lớp sơn CT- 2010

Hàm lượng rắn: min. 38%
Tỷ trọng : 1.12 ± 0.05 g/ml

TỈ LỆ PHỐI TRỘN

JOTON® CT-2010 là loại sơn chống thấm hệ nước kết hợp với xi măng. 
Loại sơn này có tác dụng ngăn sự thấm nước từ bên ngoài vào nhưng 
màng sơn vẫn bốc hơi nước dễ dàng. Có thể sử dụng như một chất kết 
dính để trám các vết nứt và khe hở nhỏ trên bề mặt bê tông.

JOTON® CT-2010 chuyên sử dụng để chống thấm cho bê tông, nền, 
tường xi măng, bể nước, sân thượng, bờ tường, nhà tắm, sê nô, sàn nhà 
vệ sinh…

JOTON® CT-2010 không cháy và không chứa chì, thủy ngân. An toàn cho 
người sử dụng.

CHỐNG THẤM NƯỚC CHE LẤP CÁC VẾT NỨT
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KHÔNG CHÁY

Đậy kín nắp, tránh tiếp xúc với không khí. 
Tồn trữ nơi khô mát

4 kg1 kg 20 kg

BA
XI MĂNG

XI MĂNG NƯỚC SẠCH CT-2010
1 kg 0.5 - 1 l 1 kg



XI MĂNG
R: 192  G: 199  B:199

GỌI VỀ JOTON
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

1800 9048

CHUẨN BỊ BỀ MẶT QUI TRÌNH THI CÔNG

HỆ THỐNG SẢN PHẨM ĐỀ NGHỊ

CÁCH ỨNG DỤNG

PHƯƠNG PHÁP CHỌN MÀU

THÔNG TIN BỔ SUNG

LƯU Ý SỨC KHỎE & AN TOÀN

XI MĂNG

Không thi công JOTON® CT-2010 trên 
bề mặt trước đó đã phủ sơn gốc dầu.
Sau khi đã phối trộn hỗn hợp nước-xi 
măng với JOTON® CT-2010, phải sử 
dụng trong thời gian không quá 2 giờ.
Màng sơn đạt độ cứng tốt nhất sau 7 
ngày.

Xi măng được sử dụng để phối trộn 
nên sử dụng 1 loại thống nhất cho 
toàn bộ công trình để tránh bị lệch 
màu.

Để xa tầm tay trẻ em.
Đảm bảo thông thoáng khi thi công và chờ khô. 
Tránh hít phải bụi sơn.
Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp dính 
sơn vào mắt cần rửa với nhiều nước sạch và đến cơ 
sở y tế ngay.
Dùng nước và xà phòng để rửa nếu bị sơn dính vào 
da.
Cẩn thận khi vận chuyển sơn. Nếu sơn đổ ra ngoài thì 
thu gom bằng cách rải đất hoặc cát.
Không được đổ sơn ra cống rảnh hoặc nguồn nước.

 Các sản phẩm JOTON không chứa chất gây ung thư, đột biến, các chất độc trong các sản phẩm Sơn và 
lớp phủ. Bất kỳ chất gây ô nhiễm nào đều nhỏ hơn 0,01% trọng lượng.

VOC THẤP

LỚP CHỐNG THẤM

2÷3 LỚP

JOTON   CT-2010 SƠN NGOẠI THẤT

LỚP PHỦ MÀU

JOTON

2 LỚP

BỀ MẶT

BƯỚC 1

1:1

0.5:1

Tỷ lệ pha trộn 1 Kg xi 
măng với 0.5-1 lit 
nước sạch.

BƯỚC 2

Đổ từ từ xi măng 
vào nước để tránh  
vón cục.

BƯỚC 3

Khuấy thật đều rồi 
trộn hỗn hợp đó với 
Joton CT-2010.

BƯỚC 4

Thi công càng sớm 
càng tốt ngay sau 
khi phối trộn.

** Thi công từ 2 đến 3 lớp. Thời gian sơn cách lớp sau 1 giờ. 
** Thời gian phủ lớp sơn hoàn thiện khác (nếu muốn):  6 – 8 giờ. 

Bề mặt cần được phục hồi trước khi 
sơn

TRÁT VỮA

Bề mặt cần được đảm bảo không 
dính bất kì các loại sơn, dầu mỡ hay 
bụi bẩn nào. Các loại nấm, tảo hoặc 
rêu nên được làm sạch bằng bàn 
chà và nước.

LÀM SẠCH

Kiểm tra bề mặt kỹ trước khi sơn để 
đảm bảo bề mặt sau khi sơn được 
nhẵn mịn

KIỂM TRA BỀ MẶT

Nên tiến hành lấp đầy các khe nứt
LẤP ĐẦY CÁC KHE NỨT

Tiến hành lấp đầy các lổ hổng trên 
bề mặt tường để đảm bảo quá 
trình sơn được hoàn hảo.

LẤP ĐẦY CÁC LỔ HỔNG

* Khách hàng có thể chọn màu bằng cách tự gửi màu mình yêu thích về cho JOTON hoặc liên hệ 
hotline: 1800 9048 để được tư vấn.


