
Trang Chủ Keo chà ron/Keo chít mạch Sản phẩm Keo chà ron/Keo chít mạch weber.color no stain

Hỗ trợ và tư vấn

weber.color no stain

Tính năng sản phẩm
Chống các vết bẩn, vết ố, nhất
là trên các nền gạch tối
Chống nấm.
Thích hợp cho nội thất và ngoại
thất
Dùng cho nơi có độ ẩm cao.
Độ rộng của ron là 1-6 mm
không nứt gãy.

Keo chà ron/Keo chít mạch chống ố trắng cho sàn và tường ở khu vực nội và ngoại thất

SẢN PHẨM MỚISẢN PHẨM MỚI

Định mức sử dụng

Hệ thống nhà phân
phối

LỢI ÍCH CHÍNH

Sàn và tường
Nội thất và ngoại thất
Thích hợp chà ron cho gạch, đá tự nhiên; đặc biệt là đối với gạch màu tối hoặc các khu vực ẩm ướt như đài phun nước

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Khối lượng riêng 0.9 - 1.1

Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng; 3-4 phút

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 ron có độ rộng hơn 6 mm (thay vào đó nên sử dụng weber.color plus)
Không thích hợp sử dụng chà ron cho hồ bơi ( thay vào đó nên sử dụng weber.color.HR hoặc weber.color poxy)
Không thích hợp sử dụng cho các bề mặt tiếp xúc hóa chất và axit ví dụ như các công trình công nghiệp, bệnh viện, kho chứa thực
phẩm (thay vào đó nên sử dụng weber.color poxy sẽ tốt hơn)

CHUẨN BỊ BẾ MẶT

Đường ron cần được làm sạch và khô trước khi tiến hành chà ron
Lau sạch mọi vết bẩn hoặc lớp vữa dán còn sót lại để đảm bảo phát huy được hết tính năng của
keo chà ron và màu được đồng đều

CHUẨN BỊ KEO CHÀ RON

Cho nước sạch vào xô (nhiệt độ nước bằng nhiệt độ phòng, không quá nóng hoặc quá lạnh)
Từ từ cho keo chà ron weber.color no stain vào trong nước theo tỷ lệ 
Nước: keo là 1:3 (theo khối lượng) 
Nước:keo là 1:2.5 (theo thể tích)
Khuấy đều hỗn hợp cho đến khi đồng nhất, không có phần bị vón cục.

Các sự cố thường gặp
phải và giải pháp

BẢO VỆ CÁC ĐƯỜNG

RON KHỎI HIỆN TƯỢNG

NỞ HOA (ĐỔ MUỐI, VÔI

HOÁ, HOEN Ố)

BẢO VỆ CÁC KHU VỰC

LÁT GẠCH VÀ CHÀ RON

KHỎI HIỆN TƯỢNG NỞ

HOA ( ĐỔ MUỐI, VÔI

HOÁ, HOEN Ố)
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Sau khi trộn xong, để hỗn hợp từ 3-4 phút để các thành phần hóa học phát huy được hết tác dụng
của nó.
Hỗn hợp keo chà ron weber. color no stain nên sử dụng hết trong khoãng 30 phút và không để trực
tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Cho tường: sử dụng bay cao su weber hoặc dụng cụ thích hợp để tiến hành chà ron theo phương
chéo, giúp keo trám đầy kẻ ron
Cho sàn: tráng keo chà ron đã pha trộn lên khu vực rộng khoảng 1 m2 và sau đó dùng bay cao su
để chà ron theo phương chéo, giúp keo trám đầy kẻ ron.
Sử dụng một miếng xốp mềm đã thấm nước để tẩy đi lớp keo dư thừa.
Sau 2 giờ, dùng miếng vải sạch để lau bề mặt gạch cho sáng bóng
Chờ 24 giờ sau khi chà ron mới có thể đi lại trên bề mặt để đảm bảo độ kết dính của ron.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Thời gian chờ: 30 phút
Thời gian đông kết: 24 giờ
Thời gian chờ trước khi lưu thông: ít nhất là 24 giờ 
Độ rộng của ron: 1 đến 6 mm
Khả năng chịu nhiệt: + 5°C to + 35°C  

LƯU Ý

Tránh chà ron khi trời mưa hoặc che khu vực chà ron để ngăn ngừa hoen ố, bám bẩn khi keo chà
ron chưa đông cứng.
Trong trường hợp dùng cho gạch nung hoặc gạch xốp, nên sử dụng weber.klin tec trước khi chà
ron để bảo vệ các bề mặt gạch tránh bị hoen ố, bám bẩn.
Sử dụng ke ron để tạo cho đường ron thẳng và dễ dàng điều chỉnh độ rộng của đường ron.
Để tránh nước thấm xuống dưới gạch và gạch không bị dịch chuyển khi lưu thông bên trên, độ rộng
của ron cần phải rộng tối thiểu là 1.5mm cho tường và 3-6mm cho sàn
Trong trường hợp sử dụng bộ weber.color no stain bị thiếu hụt, có thể sử dụng weber.color HR
hoặc weber.color poxy thay thế.

ĐÓNG GÓI

1kg/bao (Định mức trung bình: 1kg/19m2)

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.

Bản in thông tin sản phẩm

Bản in thông tin sản phẩm weber.color no stain

Chứng chỉ chất lượng

Chứng chỉ chất lượng weber.color no stain
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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.COLOR NO STAIN

màu trắng màu xám

Sản phẩm khác

Các sản phẩm
khác cùng loại

weber.color classic

Keo chà ron/Keo chít mạch thông dụng, siêu mịn
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