KEO DÁN GẠCH

KEO DÁN GẠCH GỐC XI MĂNG
CHUYÊN DÙNG CHO LÁT SÀN

Thích hợp cho lát gạch
ceramic hút nước

Có thể thi công với độ dày lớp keo lên
đến 20mm
Thích hợp cho các khu vực thông
thường, phòng khách, phòng ngủ,
văn phòng

ĐẶC TÍNH
Keo dán gạch weber.tai thick là keo dán gạch gốc xi măng, phù hợp
thay thế cho hồ dầu trong việc lát gạch. Sử dụng cho các khu vực: phòng
khách, phòng ngủ, văn phòng hay các khu vực sàn trong nhà.
PHÙ HỢP CHO: Các loại gạch hút nước (gạch ceramic, đất nung) với kích
thước lên đến 60x60 cm , đá marble hút nước 40x40 cm.

HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN
Trong vòng 1 năm từ ngày sản xuất trong điều kiện bao không được
mở ra, khô ráo và lưu kho tại nơi thoáng khí. Nếu bao bì đã mở ra, phải
bảo quản bằng cách cột kín, để trong khu vực khô ráo và thoáng khí.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chỉ tiêu

weber.tai thick

ĐÓNG GÓI:

25kg/bag

Khối lượng riêng

1,2g/cm3

MÀU SẮC:

Xám

Thời gian để các thành phần hóa học phát huy
hết tác dụng

3-4 phút

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG:

5 – 7kg/m2

Thời gian trộn và sử dụng

2 giờ

Thời gian mở

15 phút

Thời gian chỉnh sửa gạch

5 - 10 phút

Độ dày yêu cầu

5 – 20mm

Thời gian chờ trước khi chà ron

24 giờ

HƯỚNG DẪN THI CÔNG
Chuẩn bị bề mặt
- Bề mặt cần khô, cứng, bằng phẳng, sạch sẽ, không có bất cứ vết bụi
hay dầu mỡ
- Đối với bề mặt hút nhiều nước, cần phải làm ẩm trước khi dán gạch
- Đối với bề mặt là lớp cán nền, nên chờ cho lớp nền khô cứng hoàn toàn
với thời gian trung bình là 7 ngày cho mỗi chiều dày 1cm trước khi dán gạch
Pha keo
Trộn keo weber.tai thick vào nước theo tỷ lệ 1 : 3 ( thể tích) ( 1 phần nước + 3 phần
keo). Sử dụng máy khuấy với tốc độ chậm hoặc trộn bằng tay đến khi hỗn hợp
đồng nhất. Đợi 3-4 phút cho các thành phần hóa học phát huy tác dụng trước
khi sử dụng
Dán gạch
1. Sử dụng bay răng cưa để trải keo dán gạch lên bề mặt nền
2. Tráng một lớp keo mỏng lên phía sau mặt gạch trường hợp gạch lớn hơn
20x20 cm
3. Dán gạch lên lớp keo và chỉnh sửa gạch
4. Làm sạch keo thừa dính trên bề mặt gạch
5. Gạch có thể được điều chỉnh trong vòng 5 - 10 phút sau khi dán (tùy thuộc tính
chất của gạch)
6. Chờ 24 giờ trước khi chà ron

Lưu ý: Kết quả trên chỉ mang tính thực 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
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Tiêu chuẩn Việt Nam và
tiêu chuẩn Châu Âu

Tiêu chuẩn

Cường độ bám dính sau 28 ngày
(TCVN7899-EN12004)

≥ 0,5 N/mm2

Cường độ bám dính sau khi ngâm
nước (TCVN7899-EN12004)

≥ 0,5 N/mm2

