
Dễ thi công 

Che phủ hoàn hảo các vết 
nứt nhỏ, các bề mặt rỗ hay 
thô nhám

Kết dính tốt, không bụi

Độ dày thi công từ
2 - 10mm

weber.base levelling plaster là vữa xi măng chuyên dụng, làm 
phẳng bề mặt tường. Phù hợp cho bề mặt tường bê tông, bê tông 
đúc sẵn, hệ thống tường lắp ghép và bề mặt trát.

25 kg/ bao ĐÓNG GÓI

Trung bình 2kg/m2 với độ dày 2mm
        10kg/m2 với độ dày 10mm

ĐỊNH MỨC
SỬ DỤNG

XámMÀU SẮC

Phù hợp cho những bề mặt sau:
   1. Bề mặt vữa trát thông thường hoặc bề mặt bê tông
   2. Bề mặt bê tông đúc sẵn hoặc bê tông đổ tại chỗ 
   3. Bề mặt tấm Fiber xi măng hoặc tấm gỗ xi măng.
   4. Bề mặt gạch hoặc khối bê tông.
   5. Bề mặt tường texca, tường bê tông bể bơi

PHẠM VI SỬ DỤNG

1.  Gọt bỏ các phần bê tông thừa trên bề mặt tường.
2. Bề mặt nền phải sạch dầu, mỡ và bụi bẩn.
3. Bề mặt bê tông mới hoặc vữa trát tường nên để ít nhất 3 - 7 
ngày trước khi thi công.
4. Bề mặt tiếp xúc với vữa phải được làm ẩm đến bão hòa để 
giảm hiện tượng hút nước từ vữa.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

1. Đổ từ từ weber.base levelling plaster vào nước sạch theo tỷ lệ 
như sau: 1 bao (25 kg) : 5,5 - 6 lít nước hoặc tỷ lệ theo thể tích 1 
phần nước : 3 - 3,5 phần bột.
2. Dùng máy khuấy điện trộn chậm trong thùng trộn (tốc độ 
trộn tối đa 500 vòng/phút) hoặc có thể trộn bằng dụng cụ 
khuấy tay đến khi hỗn hợp đồng nhất.
3. Sau khi trát vữa, chờ vữa khô bề mặt, dùng miếng xốp ẩm 
lau nhẹ bề mặt theo chuyển động tròn để làm phẳng và mịn 
bề mặt.
4. Nếu muốn lớp vữa dày hơn, chờ 30 - 40 phút để lớp thứ nhất 
khô, sau đó trát lớp weber.base levelling plaster thứ hai.
5. Có thể sơn hoặc phủ bề mặt bằng các vật liệu trang trí khác; 
hoặc có thể để trần (không sơn) ở khu vực trong nhà.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LƯU Ý
1.  Không sử dụng trên các khe co giãn / mạch ngừng.
2. Không sử dụng trên gạch AAC và tấm thạch cao.
3. Đối với khu vực ngoài trời, bề mặt cần được sơn phủ bằng vật 
liệu thích hợp.
4. Không thêm các vật liệu khác trong quá trình pha trộn, sử dụng.

HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN
Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bao bì chưa 
mở và lưu trữ nơi khô ráo, thoáng khí. Nếu bao bì đã mở, phải bảo 
quản bằng cách cột kín, để trong khu vực khô ráo và thoáng khí.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TIÊU CHUẨN

Lưu ý: Những thí nghiệm trên được thực hiện trong phòng lab.
Kết quả tại hiện trường có thể khác biệt do sự khác nhau về
điều kiện và phương pháp thi công.

Chỉ tiêu weber.base
levelling plaster

Khối lượng riêng 1,3g/cm3

Thời gian để các thành phần hóa học 
phát huy hết tác dụng 2 - 3 phút

Thời gian sử dụng tính từ lúc trộn 2 giờ

Nhiệt độ thi công 50C - 350C

Thời gian chờ trước khi sơn phủ hoặc 
dán tường 3 – 7 ngày

Thử nghiệm Kết quả

Cường độ uốn (EN12808-4) > 4,88 N/mm2

Cường độ nén (EN1015-11) > 14,54  N/mm2

Cường độ bám dính (EN1015-12) 1,04  N/mm2

Thời gian bắt đầu đông kết (EN196-3) 5 giờ

Levelling plaster

Vữa xi măng chuyên dụng, 
làm phẳng bề mặt tường 

2-10 mm.


