
Trang Chủ Keo dán gạch Sản phẩm Vữa lót weber.prim 2

Sản phẩm liên quan

weber. tai flex

Keo dán gạch cao cấp có độ biến
dạng cao phù hợp với mọi loại
gạch với nhiều loại kích cỡ, sử
dụng tại các khu vực chịu tải trọng
lớn hoặc khu vực chịu sự rung
động. Lý tưởng dùng dán gạch
trang trí ngoại thất.

Hỗ trợ và tư vấn

weber.prim 2

Tính năng sản phẩm
Tăng liên kết với chất kết dính
đặc biệt
Chống ẩm lên ván ép, ván sàn,
ván qypsum-xơ và ban xi măng
sợi
Dễ dàng sử dụng với con lăn 

weber.prim 2 là lớp lót kết dính, được sử dụng trước khi dán gạch trên các bề mặt đặc biệt như
bề mặt gạch cũ, gỗ.

Hệ thống nhà phân
phối

LỢI ÍCH CHÍNH

Sản phẩm pha trộn sẵn
Tăng cường độ kết dính với bề mặt
Tăng tính liên kết gữa gạch và bề mặt đặc biệt
Chống ẩm cho các chất kết dính trên các bề mặt đặc biệt

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Khả năng chịu nhiệt là -30°C to +80°C
Cường độ bám dính ban đầu  > 0.5 N/mm2 (MPa)
pH : 8
Chú ý: kết quả trên có được dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công
trường do sự khác nhau về điều kiện và cách thi công.

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Không thích hợp với các khu vực ngoài trời, các bề mặt ẩm ướt và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc với nước.
Không thích hợp khi sử dụng trên tấm trần thạch cao. 
weber.prim 2 không bảo đảm đặc tính chống thấm do đó không thích hợp để sử dụng trong các khu vực ẩm ướt.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt cần bằng phẳng, cứng, sạch và lau khô 
Làm sạch bề mặt cho đến khi khỏi bụi, dầu mỡ hoặc bất kỳ vết bẩn.
Đối với gạch kính nên dùng giấy nhám mịn chà sơ cho bề mặt gạch hơi nhám để tăng cường độ kết
dính
Sử dụng giấy nhám để loại bỏ lớp dầu bóng từ bề mặt gỗ, sàn gỗ.
Dùng nước rửa sạch bề mặt và để cho sàn khô trước khi dùng weber.prim 2

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Khuấy đều sản phẩm
Sử dụng cọ lăn hoặc con lăn quét phủ nhiều lần để có lớp phủ bằng phẳng và mịn.
Sau 1 giờ thi công weber.prim 2, có thể sử dụng keo dán gạch weber để dán gạch trong khoảng
thời gian  là từ 1-6 giờ.

Các sự cố thường gặp
phải và giải pháp

DÁN GẠCH LÊN BỀ MẶT

GỖ HOẶC TẤM SỢI XI

MĂNG

LÁT GẠCH CHỒNG GẠCH

Tài liệu tham khảo

Khu biệt thự Champs

Elysees
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ĐẶC ĐIỂM THI CÔNG

Thời gian ninh kết/đông cứng từ 1-4 giờ tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh và sự hấp thụ chất nền
Thời gian chờ trước khi ốp lát gạch: ít nhất 1 giờ sau khi áp dụng
Bề mặt sau khi đông kết: tạo lớp màng màu vàng trong, dính, tăng cường độ bám dính của keo

LƯU Ý

Phải bảo đảm cho bề mặt khô ráo trước khi sử dụng weber.prim 2.
Khả năng chịu nhiệt +5°C to +35°C.
Rửa sạch dụng cụ bằng nước ngay sau khi thi công 
Không nên để bụi bẩn dính vào sản phẩm, phải bảo đảm sản phẩm luôn sạch trước khi sử dụng.
Không được pha loãng với nước hay bất kì hợp chất hoá học nào khác
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu tiếp xúc với da, làm sạch ngay bằng nước sạch.

ĐÓNG GÓI

1kg/thùng (Định mức trung bình: 1kg/m2)
3kg/thùng (Định mức trung bình: 3kg/3m2)
15kg/thùng (Định mức trung bình: 15kg/15m2)

HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo và thoáng mát.

MÀU SẮC

Màu vàng

Bản in thông tin sản phẩm

Bản in thông tin sản phẩm

Hướng dẫn an toàn sử dụng

Hướng dẫn an toàn sử dụng weber.prim 2

Bạn có thể tài thông tin sản phẩm hoặc gửi thông tin về sản phẩm này qua email

Gửi và tải tài liệu

Gửi tài liệu qua
Email

Tài liệu về thông tin sản phẩm
đươc đính kèm trong email gửi đi

Tải về tài liệu

Nếu bạn chọn nhiều tài liệu một
lúc, hệ thống sẽ tạo ra một file nén
các tài liệu của bạn.

weber.prim	  2	  là	  lớp	  lót	  kết	  dính,	  được	  sử	  dụng	  trước	  khi	  dán	  ... h@p://www.weber.vn/keo-‐dan-‐gach/products/ancillarycomp...

2	  trong	  3 02:14	  CH	  07/07/2015



weber.prim	  2	  là	  lớp	  lót	  kết	  dính,	  được	  sử	  dụng	  trước	  khi	  dán	  ... h@p://www.weber.vn/keo-‐dan-‐gach/products/ancillarycomp...

3	  trong	  3 02:14	  CH	  07/07/2015


