
Trang Chủ Keo dán gạch Sản phẩm Keo dán gạch gốc xi măng weber.tai 2 in 1

Sản phẩm liên quan

weber.dry tex

Vữa chống thấm

weber.prim 2

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.

weber.color power

Keo chà ron/Keo chít mạch chống
nấm mốc, chuyên dùng cho khu
vực nhà bếp và phòng tắm

Hỗ trợ và tư vấn

weber.tai 2 in 1

Tính năng sản phẩm
Một sản phẩm sáng tạo
2 tính năng trên cùng một sản
phẩm
Dùng lát đá nội thất
Sử dụng thích hợp cho nhà tắm
và nhà bếp

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

Hệ thống nhà phân
phối

LỢI ÍCH CHÍNH

Sản phẩm cải tiến và duy nhất tại Thái Lan với 2 tính năng vượt trội là dán gạch và chống thấm hiệu quả
Lý tưởng dúng dán gạch trong những khu vực ẩm ướt trong nhà như phòng tắm, nhà bếp
Cường độ bám dính siêu cường
Thích hợp cho nhiều loại gạch với mọi kích thước khác nhau
Thời gian chỉnh sữa gạch dài hơn
Kéo dài thời gian sử dụng của hỗn hợp sau khi trộn (tránh xa nhiệt và ánh sáng mặt trời)
Thời gian chờ trước khi dán gạch là 15 phút
Thời gian chờ trước khi lưu thông là 24 giờ

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Khối lượng riêng 1.35 g/cm3
Cường độ bám dính ở điều kiện khô (EN 1348) > 1.0 N/mm2
Cường độ bám dính khi ngâm nước (EN 1348) > 1.0 N/mm2
Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt (EN 1348) > 1.0 N/mm2
Đạt yêu cầu kiểm tra độ thẩm thấu và hấp thụ nước
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 sử dụng ở khu vực ngoài trời (thay vào đó nên sử dụng weber.dry tex để chống thấm trước khi sử dụng vữa dán
gạch weber.tai flex)
Không thích hợp sử dụng để dán trên bề mặt gỗ, tấm xi măng, tấm thạch cao, trên bề mặt sơn (thay vào đó nên sử dụng weber.dry
top để chống thấm trước khi sử dụng weber.tai flex)
Không thích hợp sử dụng trên bề mặt kim loại và nhựa plastic (thay vào đó nên sử dụng keo dán gạch weber.color poxy và keo chà
ron weber.color poxy)
Không nên sử dụng trong hồ bơi hoặc những khu vực yêu cầu phải có lớp chống thấm (thay vào đó nên sử dụng weber.dry tex để
chống thấm trước khi sử dụng keo dán gạch weber.tai gres)

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đối với mặt nền mới: cần phải cứng, bằng phẳng, sạch và khô ráo với độ hút nước thông thường.
Đối với mặt nền cũ: loại bỏ hoàn toàn lớp keo/vữa dán trên nền cũ, đối với các viên gạch/đá bị bong
tróc cũng đục bỏ và làm sạch lớp keo/vữa dán cũ sau đó lát gạch/đá lại vị trí cũ. Đảm bảo bề mặt
được vệ sinh sạch sẽ không còn lớp dầu, mỡ hay bụi bẩn bám lên đó.
Nếu bề mặt hút nước nhiều thì nên làm ẩm cho đến khi không còn hút nước nữa mới tiến hành lát
gạch. Trong trường hợp mới tô tường hoặc mới cán nền, cần phải bảo dưỡng bề mặt trong 7 ngày
(cho mỗi 1cm chiều dày) trước khi lát gạch
Đối với lớp nền cũ hoặc nền gạch cũ, sử dụng axit clohydric (chất tẩy rữa trong phòng tắm) để loại

Các sự cố thường gặp
phải và giải pháp

CÔNG TÁC ỐP LÁT KHU

VỰC PHÒNG TẮM VÀ

NHÀ BẾP

ỐP LÁT SỬ DỤNG KEO

DÁN GẠCH

LÁT GẠCH CHỒNG GẠCH

CHÀ RON CHO KHU VỰC

PHÒNG TẮM VÀ NHÀ BẾP
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bỏ hoàn toàn lớp keo/vữa dán cũ.
Đối với lớp nền không ổn định như: tấm thạch cao, tấm sợi xi măng.. cần phải có hệ thống khung để chống đỡ cho mỗi 900 cm2
(30x30 cm)

CHUẨN BỊ GẠCH

Không nên ngâm gạch trong nước vì sẽ làm giảm khả năng kết dính.
Đảm bảo gạch phải khô, sạch và không bụi bẩn.

CHUẨN BỊ KEO

Cho 5 lít nước sạch vào trong thùng (nhiệt độ của nước bằng nhiệt độ phòng, không ấm hoặc quá
nóng) 
Từ từ cho keo weber.tai 2 in 1 (20 kg) vào trong nước theo tỷ  lệ: 

Nước : keo là 1:4(theo khối lượng)
Nước: keo là 1:3.5 (theo thể tích)
Khuấy bằng máy khuấy với tốc độ chậm (500 vòng/phút) hoặc dùng bay trộn đều cho đến khi
hỗn hợp đồng nhất và không bị vón cục..

Sau khi pha trộn xong để hỗn hợp từ 3 - 4 phút trước khi sử dụng để các thành phần hóa học phản
ứng..

Hỗn hợp của weber.tai 2 in 1 nên được sử dụng trong vòng 4 giờ, tránh ánh nắng mặt trời và nơi
có nhiệt độ cao.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Trát một lớp keo lên bề mặt cần ốp lát với diện tích 1 - 2 m2. 
Sử dụng bay răng cưa  phù hợp để trát đều bề mặt..
Để keo phát huy khả năng chống thấm, cần phải trát một lớp keo mỏng và đảm bảo liên tục không
đứt đoạn.
Việc trát một lớp keo ở mặt sau là hết sức cần thiết nhằm thể hiện hai tính năng vừa dán gạch vừa
chống thấm.

Dán gạch lên trên lớp keo và ấn mạnh hoặc dùng búa cao su gõ đều lên gạch để đảm bảo sự tiếp
xúc tốt nhất.
Để đảm bảo keo phủ kín mặt sau của gạch và mặt nền, nên lột viên gạch lên xem xét ngay sau
khi lát gạch và dán lại khi không thấy có lỗ hổng giữa gạch và mặt nền.
hừa các khoảng hở giữa các viên gạch để chà ron và tiến hành điều chỉnh gạch trong 15 phút.

Lau sạch cẩn thận phần keo thừa từ gạch và đường ron bằng miếng xốp hoặc vải (đã được làm
ẩm) trong khi keo chưa đóng rắn..
Chờ 24 giờ trước khi chà ron để keo được khô hoàn toàn.

TIÊU CHUẨN THI CÔNG

Thi công trong điều kiện nhiệt độ từ +5°C to + 45°C
Không sử dụng trên bề mặt quá lạnh
Tránh thi công trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc bề mặt quá nóng
Nên trát một lớp mỏng keo phía sau viên gạch trước khi dán gạch.
Nên tiến hành làm phẳng nền trước rồi mới lát gạch (lát nguội) 

LƯU Ý

Thi công trong điều kiện nhiệt độ từ +5°C to + 45°C
Không sử dụng trên bề mặt quá lạnh
Tránh thi công trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc bề mặt quá nóng
Nên trát một lớp mỏng keo phía sau viên gạch trước khi dán gạch.
Nên tiến hành làm phẳng nền trước rồi mới lát gạch (lát nguội) 

ĐÓNG GÓI
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5 kg/bao (Định mức tiêu thụ trung bình: 5 kg/m2)
20kg/bao (Định mức tiêu thụ trung bình: 20kg/4m2))

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 CỦA KEO

Màu Xám

Bản in thông tin sản phẩm

Bản in thông tin sản phẩm weber.tai 2 in 1

Hướng dẫn an toàn sử dụng

Hướng dẫn an toàn sử dụng weber.tai 2 in 1

Chứng chỉ chất lượng

Chứng chỉ chất lượng weber.tai 2 in 1

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.

Sản phẩm khác

Các sản phẩm
khác cùng loại

weber.tai vis

Keo dán gạch gốc xi măng thích hợp sử dụng cho các gạch
xốp, gạch ceramic trên bề mặt sàn và tường bằng xi măng
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