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BUMA-WP® 

BUMALASTIC 
Màng chống thấm gốc ximăng 2 thành phần đàn hồi  
High flexible, two components cementitious waterproofing 
 
  

Độ giãn dài cao/ High elongation 

 

Không độc hại/ Non-toxic 

   

Đa ứng dụng/ Multi-applications 

 

Dễ thi công/ Easy to use 
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MÔ TẢ SẢN PHẨM 

BuMaLastic là sản phẩm chống thấm gốc ximăng 

bổ sung hợp chất polymer, quét tạo màng có tính 

đàn hồi cao khi khô, dùng bảo vệ bề mặt bêtông 

và khối xây khỏi sự xâm nhập và phá hủy của 

nước và hơi ẩm. Không chứa chất hữu cơ bay hơi 

 

CÔNG DỤNG 

 Chống thấm cho tường ngoài nhà 

 Chống thấm cho tường tầng hầm 

 Chống thấm cho bể nước sinh hoạt 

 Chống thấm cho nhà bếp, nhà vệ sinh 

 Chống thấm cho ban công và bồn trồng cây 

 Chống thấm cho bể bơi và thác nước 

 Chống thấm cho tấm tường đúc sẵn 

 Chống thấm cho mái bằng bêtông và máng xối 

 

BỀ MẶT PHÙ HỢP 

 Sàn cán bằng lớp vữa ximăng 

 Tường trát bằng vữa ximăng 

 Bề mặt gạch đá hiện hữu* 

 Tấm cemboard* 

 Bêtông* 

* Tham khảo bộ phận kĩ thuật để có thêm thông tin chi tiết 

 

ĐÓNG GÓI 

7.5 kg/bộ và 25kg/bộ 

 

ĐỊNH MỨC 

 1.5 – 2.0 kg/m2: ban công, nhà bếp, nhà vệ sinh 

 3.0 – 4.0 kg/m2: tường tầng hầm, bể bơi, mái,… 

 

HẠN SỬ DỤNG 

Trong vòng 2 năm kể từ ngày sản xuất với điều kiện 

bao bì còn nguyên vẹn và sản phẩm được bảo quản 

trong điều kiện khô ráo và nhiệt độ thấp 

* Độ ẩm và nhiệt độ cao có thể làm giảm thời gian sử dụng của 

sản phẩm 

 

KHUYẾN CÁO 

 KHÔNG dùng cho khe co giãn động, vết nứt kết 

cấu hoặc chuyển vị khác nhau theo phương đứng  

 KHÔNG sử dụng cho vết nứt có chiều rộng >2mm  

 KHÔNG sử dụng như màng ngăn hơi ẩm (đặc biệt 

ở phòng xông hơi) 

 KHÔNG sử dụng cho vị trí có áp suất thủy tĩnh 

ngược, hơi ẩm ngược, dung môi gốc cao su hoặc 

xê tôn 

 Phải được phủ bằng gạch ceramic, đá, gạch, 

bêtông, vữa cán, gạch terrazzo hoặc những vật liệu 

khác. Sử dụng những tấm bao che tạm 

 Hạn chế hít bụi sản phẩm. Đeo khẩu trang hoặc 

mặt nạ dưỡng khí trong khu vực có bụi sản phẩm 

 Để xa tầm tay trẻ em 

 Bảo vệ bề mặt cho đến khi khô hoàn toàn 

 KHÔNG thi công nếu độ ẩm bề mặt nền lớn hơn 

6%, độ ẩm tương đối không khí lớn hơn 80% 

 

PRODUCT DESCRIPTION 

BuMaLastic is a two component seamless 

waterproofing membrane polymer modified which 

cures to form a tough flexible membrane to protect all 

concrete and masonry surfaces against the ingress of 

water and moisture. Zero VOC certification 

 

USES 

 Waterproofing of external wall of building 

 Waterproofing of basement walls 

 Waterproofing of potable water tanks 

 Waterproofing of kitchens and toilets 

 Waterproofing of balconies and planter boxes 

 Waterproofing of swimming pools and water features 

 Waterproofing to precast gable end wall 

 Waterproofing to RC flat roof and gutters 

 

SUITABLE SUBSTRATES 

 Cement mortar beds 

 Cement plaster 

 Existing tile and stone* 

 Cement backer board * 

 Concrete* 

* Consult Technical Services for more information 

 

PACKAGING 

7.5kgs/set and 25 kgs/set 

 

COVERAGE 

 1.5 – 2.0 kg/m2: balconies, kitchens, toilets 

 3.0 – 4.0kg/m2: basement walls, pools, roofs, … 

 

SHELF LIFE 

Factory sealed containers of this product are 

guaranteed to be of first quality for two (2) years* if 

stored off the ground in a dry area and low temperature 

* High humidity and temperature will reduce the shelf life of bagged 

product 

 

LIMITATIONS 

 DO NOT use over dynamic expansion joints, structural 

cracks or cracks with vertical differential movement 

 DO NOT use over cracks >2mm in width 

 DO NOT use as a vapor barrier (especially in steam 

rooms) 

 DO NOT expose to negative hydrostatic pressure, 

excessive vapor transmission, rubber solvents or 

ketones. 

 Must be covered with ceramic tile, stone, brick, 

concrete, screeds, terrazzo or other traffic-bearing 

finish. Use protection board for temporary cover. 

 Do not take internally. Avoid breathing dust. Wear a 

respirator in dusty areas. 

 Keep out of reach of children. 

 Protect finished work until fully cured. 

 DO NOT apply product if moisture of substrate higher 

than 6%, realitive humidity higher than >80% 



                     BUMALASTIC: High flexible, two components cementitious waterproofing              August 23th, 2021 

                Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH BUMATECH. Tài liệu kĩ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Để cập nhật phiên bản mới nhất, tham khảo trang web www.bumatech.com.vn        

                 Copyright August 2021 BUMATECH CO., LTD. Technical datasheets are subject to change without notice. For latest version, visit www.bumatech.com.vn    

    

 TÍNH CHẤT KĨ THUẬT 

 

 

PRODUCT PERFORMANCE PROPERTIES

Các chỉ tiêu đánh giá 

Test 

Tiêu chuẩn 

Test Method 

Kết quả  

Result 

Cường độ bám dính trong điều kiện chuẩn 

Initial tensile adhesion strength 

BS EN 

14891:2017 

≥ 1.1 N/mm2 

Cường độ bám dính sau khi ngâm nước 

Tensile adhesion strength after water contact 
≥ 1.0 N/mm2 

Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt 

Tensile adhesion strength after heat ageing 
≥ 1.5 N/mm2 

Cường độ bám dính sau khi ngâm nước vôi 

Tensile adhesion strength after contact with lime water 
≥ 0.8 N/mm2 

Cường độ bám dính sau khi tác dụng với nước clo 

Tensile adhesion strength after contact with chlorinated water 
≥ 0.8 N/mm2 

Khả năng chống thấm nước (Áp suất 150kPa trong 7 ngày) 

Water impermeability (Pressure 150kPa in 7 days) 

Không thấm 

No penetration 

Khả năng che phủ vết nứt 

Crack bridging ability 
≥ 1.0 mm 

Độ giãn dài khi đứt sau 28 ngày 

28 Days Elongation at break ASTM  

D412 - 16 

≥ 40% 

Cường độ chịu kéo lớn nhất 

Maximum tensile strength 
≥ 1.5 N/mm2 

Độ cứng Shore A 

Shore A hardness 

ASTM  

D2240 - 15 
≥ 60 

Thời gian công tác (350C, RH ≥ 60%) 

Pot life (350C, RH ≥ 60%) 
- 

~ 1.0 giờ 

~ 1.0 hour 

Thời gian có thể chạm vào (350C, RH ≥ 60%) 

Tack free time (350C, RH ≥ 60%) 
- 

~ 2.0 giờ 

~2.0 hours 

Các thông số trên có thể thay đổi mà không cần thông báo. Trên đây là kết quả của các phép thử thí nghiệm, kết quả trên thực tế 

có thể thay đổi phụ thuộc vào phương pháp thi công và điều kiện thi công. 

Specifications subject to change without notification. Results shown are typical but reflect test procedures used. Actual field performance 

will depend on installation methods and site conditions.

THI CÔNG 

Chuẩn bị bề mặt 

 Nhiệt độ bề mặt phải đảm bảo ở khoảng từ 4°C 

đến 35°C. Mặt bằng phải chắc chắn và được vệ sinh 

sạch sẽ, loại bỏ các vết dầu mỡ, sơn, hợp chất bảo 

dưỡng và các loại tạp chất khác. Bề mặt gồ ghề, 

chưa phẳng, xử lí bằng BUMA-MOTA® Skim 2in1  

 Bêtông hoặc tường xây khô và bám bụi phải được 

làm ẩm trước khi thi công và loại bỏ nước thừa trên 

bề mặt. Thi công sản phẩm trên bề mặt ẩm 

 Bề mặt bóng láng phải được làm nhám bằng các 

biện pháp cơ học để tạo độ bám cơ học. Tất cả các 

bề mặt phải đạt chỉ số CSP từ 3 đến 5 theo ICRI 

 

Trộn sản phẩm 

 Tỉ lệ pha trộn: trộn bột với nước theo tỉ lệ 1.5:1 

 Lắc đều và đổ thành phần lỏng vào xô sạch 

 Rắc thành phần bột vào thành phần lỏng và trộn 

với máy trộn ở tốc độ chậm để đạt được hỗn hợp 

đồng nhất, dẻo. Chờ 2-3 phút 

 Tiến hành trộn lại và điều chỉnh độ dẻo nếu cần 

thiết. Thi công bằng ru lô, chổi quét hoặc máy phun 

 

 

INSTALLATION 

Surface Preparation 

 All surfaces should be between 4ºC to 35ºC and 

structurally sound, clean and free of all dirt, oil, grease, 

loose peeling paint, laitance, concrete sealers or curing 

compounds. Rough or uneven concrete surfaces 

should be made smooth with BUMA-MOTA® Skim 2in1 

 Dry, dusty concrete slabs or masonry should be 

dampened and excess water swept off. Installation may 

be made on a damp surface 

 Glossy surfaces must be mechanically roughened 

prior to application to provide mechanical bond. All 

substrates must have minimum ICRI CSP 3 to 5 profile 

 

Mixing 

 Mixing ratio: mix 1.5 kg powder mix with 1.0 kg liquid 

 Well shaked liquid (Part A) and pour to clean pail  

 Add BuMaLastic powder to liquid and mix to a 

smooth, trowelable consistency. Allow mortar to slake 

for 2-3 minutes 

 Adjust consistency if necessary. Remix and apply with 

roller, brush, trowel or spray machine 
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Thi công 

 Có thể sử dụng cọ, ru lô, súng phun để thi công 

sản phẩm đối với bề mặt ngang và cả bề mặt đứng. 

Lưu ý không để không khí bị nhốt bên trong lớp 

màng 

 Lưu ý thi công các góc, khe bằng cọ ngay khi bắt 

đầu chống thấm 

 Thi công lớp BuMaLastic đầu tiên và chờ khô. 

Để lớp thứ nhất khô trong khoảng 2h trước khi thi 

công lớp thứ 2 

 Thi công lớp BuMaLastic thứ 2 vuông góc với 

lớp thứ nhất và để khô ít nhất 72 giờ trước khi thi 

công lát gạch hoặc kiểm tra thấm nước 

 Đối với ứng dụng để trần, nên kết hợp với lưới 

BuMaMesh 150/75. Thi công lớp BuMaLastic thứ 

nhất sau đó trải lớp BuMaMesh 150/75 ngay lập 

tức. Phủ lớp tiếp theo vuông góc với lớp chống 

thấm cuối cùng bao gồm cả các khe và góc 

 Nên sử dụng sản phẩm BuMaTape cho các khe 

và góc có khả năng chuyển vị 

 

Thi công hoàn thiện 

Dưỡng hộ BuMaLastic ít nhất 72 giờ ở điều kiện 

29°C và độ ẩm 50% trước khi thi công vật liệu hoàn 

thiện. Gạch ceramic, đá nên được thi công bằng 

keo dán gạch lớp mỏng của Bumatech (loại C2) 

 

Vệ sinh và bảo vệ 

 Rửa sạch dụng cụ và ngay sau khi thi công, khi 

vữa còn ướt. 

 Không đi lại trên bề mặt trong vòng 24h.  

 

MIỄN TRỪ 

Thông số kĩ thuật, đề xuất trong tài liệu này dựa trên 

kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi. Các 

thông số và đề xuất này sẽ bị ảnh hưởng tùy theo 

điều kiện công trường và tay nghề của đơn vị thi 

công. Vui lòng liên hệ Bộ phận kĩ thuật để có những 

hướng dẫn chi tiết 

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN KỸ THUẬT/ MUA HÀNG 

Mọi thắc mắc về thông tin sản phẩm vui lòng liên hệ 

CÔNG TY TNHH BUMATECH 

Văn phòng: 154/1/5 Cống Lở, Phường 15,          

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Kỹ thuật  : 028. 3910 0814 

Mua hàng : 028. 3868 3803 

Email  : info@bumatech.com.vn 

Website  : www.bumatech.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application 

 For horizontal and vertical surfaces, a roller, brush or 

spray gun can be used to apply the slurry. Care must be 

taken to ensure that air is not entrapped in the 

membrane 

 Ensure that all joints and corners are properly coated, 

preferable with a brush at the beginning 

 Apply the first coat of BuMaLastic and allow it to dry. 

Allow membrane to dry for approximately 2 hours before 

application of the second coat 

 Apply the second coat of BuMaLastic at right angles 

to the first coat, allow a minimum curing time at least 72 

hours before laying tile or commencing ponding test 

 For exposed applications, BuMaMesh 150/75 should 

be incorporated. Apply the 1st coat of BuMaLastic and 

immediately incorporated BuMaMesh 150/75. Apply 

subsequent coats at right angles to the last coat while 

ensuring ample coverage at all joints and corners 

 BuMaTape is also recommended at joints and 

corners where movement is expected 

 

Installing Finishes 

Allow BuMaLastic to cure 72 hours at 29°C and 

50%RH before covering with finishes. Ceramic tile, 

stone may be installed by the thin bed method with a 

Bumatech Thin-Set Mortar (C2 tile adhesive). 

 

Cleaning and Protection 

 Clean tools and tile work with water while mortar is 

fresh 

 Protect from traffic for 24 hours 

 

DISCLAIMER 

Technical details and reccomendations contained in 

this product datasheet correspond to the best of our 

knowledge and experiences. They are can be changed 

by site condition and workmanship of applicators. 

Please contact our Technical service department for 

more information 

 

TECHNICAL SERVICES/ AVAILABILITY  

Information is available by calling 

BUMATECH CO., LTD 

Office: 154/1/5 Cong Lo, Ward 15, Tan Binh District,                             

Ho Chi Minh City 

Technical : 028. 3910 0814 

Sale  : 028. 3868 3803 

Email  : info@bumatech.com.vn 

Website : www.bumatech.com.vn 
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