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MÔ TẢ SẢN PHẨM 
Cemhard Densifier là một hỗn hợp dung dịch trong 
suốt gốc Sodium Silicate thẩm thấu sâu vào bê tông, 
làm tăng cường độ cứng nhằm cải thiện khả năng 
chống trầy xước, chống ra bụi và chống mài mòn cho 
sàn bê tông. Hóa chất có tác dụng chuyển đổi những 
thành phần yếu của bê tông (Canxi Hydroxit) sang tinh 
thể khoáng cứng (Canxi Silicat Hydrat) làm dày đặc và 
lấp đầy những lỗ rỗng trong bê tông. Cemhard Densifi-
er được thiết kế để sử dụng trong quá trình làm cứng bê 
tông và đánh bóng sàn bê tông có tính kinh tế cao và là 
giải pháp toàn diện cho sàn bê tông chuyên nghiệp.  
 

 

ƯU ĐIỂM 
- Tăng cứng, làm dày đặc các mao mạch tạo ra liên   
 kết bền vững trong bê tông. 
- Chống ra bụi, chống trầy xước. 
- Chống lại sự xâm nhập của nhiều chất lỏng bao 
 gồm dầu và nhiều loại hóa chất. 
- Hạn chế lưu vết xe trong các nền kho hàng nhà máy. 
- Không làm thay đổi màu mặt sàn, . 
- Càng sử dụng càng bóng đẹp theo thời gian, giảm 
 chi phí, dễ dàng bảo trì và vệ sinh. 
- Không VOC và thân thiện môi trường. 

 
PHẠM VI ÁP DỤNG 
- Nhà máy sản xuất: đồ gỗ, linh kiện điện tử, dệt may,  
- Nhà xưởng, nhà kho, thư viện, trường học... 
- Các siêu thị, nhà hàng, showroom, cửa tiệm, đá mài. 
- Hầm xe, bãi đậu xe ngoài trời. 
 
ĐÓNG GÓI 
Thùng nhựa: 25kg – Phuy nhựa: 200kg 
 
ĐẶC TÍNH KĨ THUẬT 
Thời gian khô            30 phút đến 1 giờ  
Hàm lượng VOC  <1g/L 
Tổng chất rắn   22%  
Tỉ trọng   1.16 
Thành phần hoạt tính 100% tổng chất rắn 
Độ PH    11 
Điểm đông đặc  32°F  ( 00C) 
Thời hạn sử dụng  1 năm (trong thùng kín) 
Độ phủ   5m2/1lít 
Dày đặc    Bền gấp 6 lần 
Độ sâu thấm nhập bề mặt   5-8 mm 
 
 

PRODUCT DESCRIPTION 
Cemhard Densifier , the mixture of transparent  densi-
fication Sodium Silicate - based liquids, used to im-
prove the abrasion and wear resistant on a surcface of 
concrete. It has a convert effect  on weak components  
(Canxi Hydroxid) to become mineral crystals (Canxi 
Silicat Hydrat), fill the pores from within concrete.. 
Cemhard Densifier is designed for applying in polish-
ing proccess, make concrete completely strong and 
dense. Cemhafd Densifier can be used as a highly eco-
nomical dustproofing and a professional solution for 
hardening concrete. 
 
 

BENEFITS 
- Hardens, densifies  within the concrete mass, creates 

a permanent seal for concrete surfaces. 
-  Reduces dusting and abrasion 
- Protects the penetration of other liquids like : oil and 

other chemicals. 
- Resists tire marks on the surface of factories 
- Will not change the natural appearannce of concrete. 

The older it gets, the more shiny it looks. 
- Eliminates high operation cost because of simple 

maintanance and cleaning. 
- No VOCs and friendly with the environment. 
 

USE FOR PROJECTS 
- Factories:woodwork, electronic components, textile,  
-Warehouses, manufactories, libraries, schools… 
- Supermarkets, restaurants, showrooms, terrazzo... 
- Interior and exterior garages and floors.  
 
PACKAGING 
 25 kg/pail – 200kg/drum. 
 
TECHNICAL  DATA 
Dry time  30 minutes to 1 hour. 
VOC content   <1g/L 
Total solids  22% 
Specific gravity 1.16 
Active ingredients   100% of total solids 
PH  11 
Freeze point   32 F ( 0 C) 
Shelf life  1 year ( in closed container ) 
Coverage rate  1 liter= 5 square meters 
Density 6 times longer 
Depth of penetration 5-8 mm  
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ỨNG DỤNG  
Pha loãng 1 lít nước với 1 lít Cemhard đậm đặc (tỉ lệ 
1:1). Sử dụng máy phun áp suất thấp để đạt được sự 
đồng đều, lăn bằng chổi mềm chuyên dùng ngay lúc thi 
công để đảm bảo bề mặt được phú khắp. Áp dụng giữ 
cho bề mặt ẩm ướt trong vòng 20 phút, có thể phun 
sương bằng nước sạch khi bề mặt trở nên keo đặc, 
không cần thiết xả nước nhưng dư lượng Cemhard phải 
được gom và vệ sinh khỏi bề mặt. 
 

BÊ TÔNG MỚI (mới xoa  mặt) 
Cemhard có thể được áp dụng cho bê tông mới được 
hoàn thiện phần xoa mặt nền lúc còn ướt. Mặt sàn phải 
sạch và không chứa các vật liệu như các hợp chất bảo 
dưỡng, chất kết dính, các loại dầu nhớt, Sau khi phủ 
Cemhard được 7-10 ngày mới có thể đánh bóng hoặc 
mài sàn bóng theo yêu cầu. 
 
BÊ TÔNG CŨ (bê tông ở mọi lứa tuổi) 
Cemhard có thể được áp dụng cho bê tông ở mọi lứa 
tuổi. Bề mặt phải sạch và cấu trúc bê tông còn bền 
vững. Bề mặt không có các hợp chất bảo dưỡng tạo 
màng, chất trám, dầu và các chất ô nhiễm khác. Cần vệ 
sinh sạch trước khi áp dụng. Ngay sau khi phủ 
Cemhard có thể đánh bóng hoặc mài sàn bóng theo yêu 
cầu.  
 
BẢO TRÌ  
Thường xuyên quét, lau chùi và chà sàn cơ học định kỳ 

chất tẩy rửa không nhuộm màu, độ pH trung tính hoặc 

nước. Tránh dùng chất tẩy rửa axit. Chất tẩy rửa có 

tính axit có thể khắc lên bề mặt theo thời gian và làm 

mờ lớp hoàn thiện. Không nên sử dụng các bàn chải 

cứng như keo cứng, nylogrit hoặc các loại bàn chải gây 

trầy xước khác. Tránh các chất tẩy có chứa hydroxit 

hoặc sulfat. 

APPLICATION 
Dilute one liter of water to one liter of Cemhard  con-
centrate (1:1). Use a low pressure sprayer to achieve a 
consistent, even application and to ensure consistent 
coverage of the surface. Re-apply as necessary to keep 
surface wet for 20 minutes. Let surface dry. No clean-
ing, flooding, neutralizing or rinsing is necessary, but 
any remaining Cemhard must be squeegeed or bloom – 
swept from the surface. 

NEW CONCRETE  (GREEN) 
Cemhard may be applied to newly installed concrete 
after final trowel while slab is still green. Slab must be 
clean and free of all materials such curing compounds, 
bond breakers, form release oils or construction dust 
and debris, etc. Afte 7-10 days, the floor can be polish-
ing or grinding as required. 
 

EXISTING, CURED CONCRETE 
Cemhard can be applied to concrete of any age. Sur-
face must be clean and structurally sound. Surface also 
must be clear of membrane forming curing com-
pounds, sealers, oils, dust and other surface contami-
nates. Need to clean before applying. Soon after apply 
Cemhard can be polishing or grinding as required the 
floor as required. 
 
MAINTENACE 
Sweeping, mopping and periodic mechanical scrubbing 

with a neutral pH, non-rinsing cleaner or water is need-

ed.  Avoid any acidic cleaners. Acidic cleaners may 

etch the surface over time and cause a dulling of the 

finish. No aggressive scrubbing brushes such as 

straogrit, nylogrit or other aggressive scrubbing brush 

should be used. Avoid detergents containing hydrox-

ides or sulfates.  

Abrasion 
Resistance 
Test: 

An improvement of 37% over the concrete 250 ( TCVN ) 
Abrasive meter, grinding wheel  type H22, No. of cycles 
1000 loops, wheel load 1000gr (ASTM D 4060) 

Hardening 
Test: 

An increase of 40% in compressive strength after 7 days. 
An increase of 38% in compressive strength  over untreated 
samples after 28days. 
Impact resistance ( Moh’s): An increase 5-7 times over the 
concrete 250 ( TCVN ) 

Gloss Test: 

An increase from 4,5 to 25 GU. 
An increase from 4,5 to 76 GU over the Cemhard-Top fin-
ished  floor. 
This Gloss Test will be done at an angle of 85 inclination 
(ASTM D 523) 

Kiểm tra độ 
mài mòn 

Khả năng chống mài mòn tăng 37% với bê tông 
mác 250 [TCVN]. 
Máy đo độ mài món, bánh mài H22, 1000 vòng, 
tải trọng 1000 gram [ASTM D 4060] 

Kiểm tra độ 
cứng 

Tăng 40% cường độ nén 7 ngày; Tăng 38% trong 28 ngày 
qua mẫu chưa xử lý. 
Độ cứng Moh’s tăng từ 5 đến 7 với bê tông mác 
250 [TCVN]. 

Kiểm tra độ 
bóng 

Độ bóng tăng từ 4,5 GU đến 25 GU. 
Độ bóng tăng từ 4,5 GU đến 76 GU với bề mặt 
đã xử lý hoàn thiện bằng Cemtop 
Phương  pháp đo độ bóng được tiền hành với 
góc 85 độ [ASTM D 523] 
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 DỰ ÁN - PROJECTS 

 NHÀ MÁY SAMTECH  

 NHÀ MÁY NAM QUANG  

 NHÀ MÁY NAMYANG  

 KHO LOGISTICS NHƠN TRẠCH  

 KHO CÁT LÁI  

 TPS GROUP  

 HẦM XE HƯNG THỊNH 

 HẦM XE NHÀ HÀNG BÌNH THẠNH 

 BIỆT THỰ LONG THÀNH 

 NHÀ HÀNG MIN & PAUL  



 

 

 CHỨNG NHẬN   -  CERFITICATE 

CHI PHÍ BẢO TRÌ  - MAINTENANCE COSTS 

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH  - FEATURES AND BENEFITS 

Xử lý sàn CEMHARD có độ bền 
vượt trội. Sau khi có chế độ bảo 
trì đơn giản và chi phí thấp, sàn 
bê tông đã được đánh bóng có 
tuổi thọ gần như không giới hạn 
và có thể vượt xa tuổi thọ tòa 
nhà. Nó được xem là một trong 
những lựa chọn đầu tư sinh lợi 
nhất cho sàn công nghiệp mà bạn 
có thể đầu tư. Chi phí thấp hơn 
so với các giải pháp sàn công 
nghiệp truyền thống như sàn 
epoxy và sơn khoảng 70%. 

 

CEMHARD floor treatment has 
outstanding durability. After a 
simple  and economical mainte-
nance, the polished concrete floor 
has nearly unlimited lifespan and 
even surpass the life of the build-
ing. It is considered to be one of 
the most profitable  investment 
options you can choose for indus-
trial floor. The cost is lower  70%  
than  traditional flooring solu-
tions such as epoxy flooring and 
paint. 

                     Độ bền / Durability 

Very high 

High 

Medium 

Low 

Very low 

           CEMHARD    EPOXY   KHÔNG  XỬ LÝ 

           CEMHARD    EPOXY   KHÔNG  XỬ LÝ 

Chi Phí Bảo Trì / Maintenance Costs 

Very high 

High 

Medium 

Low 

Very low 

Chi phí bảo trì cho sàn bê tông 
CEMHARD ở mức tối thiểu do bề 
mặt sau khi xử lý trở nên cực kỳ 
dày đặc và cứng. Mặt sàn có lưu 
lượng lớn từ xe Forklift hoặc sàn 
có lưu lượng  xe tải sẽ bị trầy 
xước nhiều, với mặt sàn sử dụng 
CEMHARD sẽ được bảo vệ tốt 
nhất cho những điều này và không 
bị phá vỡ giúp bạn tiết kiệm rất 
nhiều tiền trong bảo trì. 
 

Maintenance costs for CEMHARD 
concrete floors are minimal be-
cause the treatmented surface be-
comes extremely dense and hard. 
Floors with crowded  traffic from 
Forklift or trucks  will be scratched 
a lot. With floor using 
CEMHARD, you have the best 
protection for these without being 
broken  and save much money in 
maintenance. 



 

 

 

XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ  
 

0926 56 5588 
0906 141 145                    
0913 891 840  

VĂN PHÒNG  
 

Add 1: 36 Hoa Lan, Phường  2, Quận Phú Nhuận ,TP. HCM 
Add 2: 1246A Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM 
Email: hoang@quochoang.com.vn 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUỐC HOÀNG  

NHÀ CUNG CẤP, PHÂN PHỐI SẢN PHẨM  - THI CÔNG TRÊN TOÀN QUỐC 

MỌI CHI TIẾT VỀ ĐẶT HÀNG, GIÁ CẢ, TƯ VẤN KỸ THUẬT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI                   

Hotline: 0926 56 5588 - 0913 891 840        Website: www.quochoang.com.vn 
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