
Trang Chủ Keo chà ron/Keo chít mạch Sản phẩm Keo chà ron/Keo chít mạch weber.color slim

Sản phẩm liên quan

weber.tai gres

Keo dán gạch cao cấp với cường
độ bám dính rất cao so với các
dòng keo thông thường

weber.tai maxx

Keo dán gạch với độ kết dính siêu
cường, nhẹ và không gây bụi trong
quá trình thi công. Tăng diện tích
ốp lát lên 35%.

weber.tai 2 in 1

Sản phẩm keo dán gạch cải tiến
với hai tính năng vượt trội là dán
gạch và chống thấm hiệu quả

weber.color slim

Tính năng sản phẩm
Keo chà ron siêu nhỏ 0.2 –
3mm. 
Thích hợp cho gạch khổ lớn, đá
cẩm thạch, đá granit
Dùng lấp đầy khoảng trống, lỗ
khí khi trét vữa tường
Tạo độ bám dính tốt giữa các
khe vữa
Chống nấm mốc, rêu.
Bền và chịu các tác nhân tẩy
rữa
Chi phí vừa phải

Keo chà ron/Keo chít mạch siêu nhỏ 0.2 – 3mm, kháng nấm mốc.

SẢN PHẨM MỚISẢN PHẨM MỚI

Định mức sử dụng

Hệ thống nhà phân
phối

LỢI ÍCH CHÍNH

Chuyên dùng cho gạch khổ lớn, đá cẩm thạch, đá granit. Tạo đường ron nhỏ đẹp.
Dễ dàng pha trộn, đặc biệt là tự lắp đầy đường ron khi thi công cho tường.
Thời gian trộn và sử dụng là 30 phút, có nhiều thời gian để thi công. Không cần trộn nhiều lần.
Thành phần Biocide tạo khả năng chống nấm và mốc đen hoàn hảo
Ít lỗ rỗng và bảo vệ đường ron khỏi các vết ố bẩn nhờ chất hydrophobic có trong keo. 
Thành phần Polymer giúp cải tiến độ bền và lấp đầy keo nhanh chóng vào các kẻ ron.
Thích hợp cho cả hai loại bề mặt tường và sàn ở khu vực bên trong lẫn bên ngoài.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Thể loại: keo chà ron gốc xi măng
Khối lượng riêng 0.85 - 0.95 g/cm3

Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng: 3-4 phút
Thời gian trộn và sử dụng: 30 phút
Thời gian chờ chà ron sau khi dán gạch: 24 giờ
Khả năng chịu nhiệt: +5 oC đến +35 oC 
Độ rộng của ron: 0.2-3 mm. 
Thời gian chờ trước khi lưu thông: 24 giờ 

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Không thích hợp cho đường ron rộng hơn 3mm (thay vào đó nên sử dụng weber.color classic hay weber.color power hay
weber.color plus hoặc một loại keo chà ron khác thích hợp hơn)
Không thích hợp sử dụng cho bề mặt thường xuyên chịu rung động, tường ngoài trời,  bãi đậu xe, bề mặt gỗ (thay vào đó nên sử
dụng weber.color ouside cho các loại bề mặt này)
Không thích hợp sử dụng chà ron cho hồ bơi ( thay vào đó nên sử dụng weber.color HR hay weber.color poxy cho bề mặt này)
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
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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 slim vào trong nước theo tỷ lệ. Khuấy đều hỗn hợp cho đến khi
đồng nhất, không có phần bị vón cục.

Nước: keo là 1:3 (theo khối lượng)
Nước:keo là 1:2.5 (theo thể tích)

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 slim 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.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ( ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO 13007 VÀ TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU
13888)

Chứng nhận chất lượng ( đạt tiêu chuẩn ISO 13007 và tiêu chuẩn Châu Âu 13888)

LƯU Ý

Trường hợp sử dụng cho gạch nung hoặc gạch xốp, nên sử dụng weber.klin tect trước khi chà ron cho bề mặt để bảo vệ bề mặt
không bị ố hay vôi hóa.

ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH

19 m2/gói
Mức tiêu thụ thực tế được tính theo bảng định mức tiêu thụ trên

Lưu ý: Độ phủ của sản phẩm được thể hiện trong bảng tính trên. Độ phủ thực tế có thể
sẽ khác, nó tùy thuộc vào phương pháp thi công và điều kiện thi công thực tế tại công
trình

ĐÓNG GÓI
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1kg/bao

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 slim

Hướng dẫn an toàn sử dụng

Hướng dẫn an toàn sử dụng weber.color slim

Chứng chỉ chất lượng

Chứng chỉ chất lượng weber.color slim

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 SLIM

SL-211 màu trắng SL-214 màu xám nhạt SL-215 màu xám đậm SL-216 màu đen

SL-221 màu kem SL-252 màu nâu nhạt SL-255 màu nâu đậm

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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