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GIÁ CHỐNG THẤM KOTTA 
 

Kính gửi:  Quý khách hàng; 

  

STT SẢN PHẨM CÔNG DỤNG QUY CÁCH ĐƠN GIÁ 

01 

KOTTA – KOTE  NO.3 

Nhũ tƣơng Bitume 

(Pha nƣớc) 

Chống thấm đa dụng: Sàn mái, sênô, toilet, hồ 

nước. 

Độ phủ: 1-1,2kg/m
2
. 

Kết hợp lưới thủy tinh FG4: 

Xử lý phễu thu sàn, vách tầng hầm, con lươn 

mái tôn, chống rỉ sét kim loại. 

Thùng – 18 lít 

Lon – 3,5 lít 

 

750.000đ 

200.000đ 

 

02 

KOTTA – 04T 

(Men sinh hóa biến tính dãn nở 

xi măng) 

 

Chống thấm đơn giản: (Pha xi măng quét 3-5 

lớp) Sân thượng, sênô, ô văng, toilet (01 lít/2,5 

-3m
2
). 

Đặc biệt chống thấm ngược: Tầng hầm, vách 

song, hồ nước, chống xâm thực nước mặn 

(không độc hại nguồn nước). 

Can - 20 lít 

Can - 5 lít 

Can - 2 lít 

1.600.000đ 

450.000đ 

200.000đ 

03 

KOTTA – 05N 

(Nƣớc đổ lá môn) 

 

Sơn thƣờng + 05N = 

Sơn xịn 

 
Chống thấm  Trƣợt nƣớc  Chùi rửa 

 hoàn hảo         tối đa          thoải mái 

Quét 01 lớp duy nhất: Vách tường, bê tông đã 

tô trước hoặc sau khi bả trét và sơn nước. 

Kháng nước tuyệt đối 

(01 lít/4-5m
2
). 

Còn dùng chống thấm cho: đá tự nhiên, gốm, 

đất nung (xuất khẩu)… 

Đặc biệt:  Pha trực tiếp 10 – 20%  vào sơn 

nước để tăng cường độ chống thấm, độ trơn 

trượt và chùi rửa cao. 

Can - 20 lít 

Can - 5 lít 

Can - 2 lít 

1.700.000đ 

500.000đ 

220.000đ 

04 

KOTTA – 06C 

(Phụ gia đông cứng nhanh) 

 

Phụ gia đôngcứng nhanh: 

Bịt kín nhanh các vết rò rỉ và dòng chảy bị áp 

lực cao của các công trình ngầm, công trình 

trữ nước: Bể nước, tầng hầm, thủy đài, đập 

thủy lợi… 

Can - 5 lít 

Can - 2 lít 

750.000đ 

350.000đ 

05 

 

KOTTA – 07 LK 

(Phụ gia chống nứt, chống thấm 

cho lớp vữa hồ xây, tô và bê tông) 

 

 

Thẩm thấu vào sàn bê tông tăng độ chống 

nứt, chống thấm. 

1 lít KOTTA-07 LK/cho 1 bao XM 

Thích hợp dùng cho những nơi khó bám 

dính, nơi cần có độ bám dính cao, hạn chế 

những rạn nứt trên mặt hồ vữa xây tô và bê 

tông… 

 

 

Can - 25 lít 

Can - 5 lít 

 

 

1.200.000đ 

350.000đ 

06 

KOTTA – LATEX SP 

(Kết nối xi măng cũ 

và xi măng mới) 

Phụ gia xi măng hồ dầu: Mạch ngừng, kết nối 

bê tông cũ và bê tông mới (01 lít/4-5m
dài

). 

Phụ gia chống thấm:  

Vữa hồ, hỗn hợp đổ bê tông (02 lít/m
3
). 

 

Can - 25 lít 

Can - 5 lít 

 

 

1.600.000đ 

400.000đ 

 

07 LƯỚI THỦY TINH FG4/Nhập khẩu Kết hợp với KOTTA-KOTE chống  rạn nứt. Kg 200.000đ 

08 VẢI LƯỚI VI SỢI - FG5/Nhập khẩu 

Có công dụng tăng độ kết dính cao, làm dẽo 

hỗn hợp vữa hồ xây tô và bê tông, đặc biệt 

gia cường tính kết nối vật lý bền vững, và 

gia tăng tính chống nứt của lớp vữa hồ xây 

tô và của bê tông các loại Mac khác nhau. 

Kg 450.000đ 

- Giá trên, chưa bao gồm VAT 10% & có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.  
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