weberad

latex

weberad

Hướng dẫn thi công

latex

Đổ vữa/xi măng vào
dung dịch vừa được pha
tùy theo các ứng dụng
nêu trong bảng dưới

Pha với nước theo
tỷ lệ trong bảng
bên dưới
Lắc đều Weberad Latex trước
khi sử dụng
Trộn đều cho đến khi có
được hỗn hợp đồng nhất

Dùng hỗn hợp để thi công
sàn, tường, bê tông ...

Tỷ lệ pha trộn

Phụ gia tăng cường ĐỘ
BÁM DÍNH và hỗ trợ
CHỐNG THẤM

Tỷ lệ vữa/ xi măng

25 Kg

1.

Tăng độ bền của vật liệu như độ cứng, độ đàn hồi và
chống lại việc hình thành các vết nứt

2. Tỉ lệ pha trộn giữa weberad latex và nước trong bảng trên có thể được điều chỉnh tuỳ cách sử dụng và độ ẩm trong cát.
• Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Vui lòng xem trên bao bì.

Độ pH

06 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều
kiện chưa mở bao và được lưu trữ bảo
quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

15 Kg

Tăng khả năng chống thấm cho vữa trát sàn, trát tường

QUY CÁCH:

HẠN SỬ DỤNG
BẢO QUẢN:

5 Kg

5 Kg

LƯU Ý

Thông số

Tùy thuộc vào loại bề mặt, độ nhám bề
mặt và độ dày mong muốn của lớp vữa
cần trát.

Vữa trát tường, sàn

75 Kg

5 Kg

Tăng độ bám dính của hồ dầu, bê tông, vữa xây trát…

weberad latex là nhũ tương cải tiến từ hợp chất Styrene
Butadiene, dùng để trộn với xi măng hoặc vữa xi măng
cát. Công dụng chính là để tăng cường khả năng bám
dính và chống thấm của hỗn hợp.

ĐỊNH MỨC SỬ
DỤNG:

Tỷ lệ dung dịch

Tăng độ bám dính của hồ dầu

20 Kg

Giảm co ngót

Màu sắc: Dung dịch trắng sữa
Đóng gói: 5 kg/thùng

Ứng dụng

Cát

Nước

weberad latex

CẨN TRỌNG KHI SỬ DỤNG
•
•
•
•
•

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Khối lượng riêng

Xi măng

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng
Tránh xa tầm tay trẻ em
Tránh xa tầm tay trẻ em
Có thể gây kích ứng da nhẹ, sử dụng bảo hộ lao động thích hợp để bảo vệ mắt, tay, cơ thể
Loại bỏ chất thải theo quy định của quốc gia hiện hành

Giá trị

6.5 - 8.5
1.0 – 1.1 g/cm3

*Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ sai khác
do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.
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APPLICATION

latex

Pour the mortar /
cement into the mixture
according to the
application shown
in the table below

Mix with water in
proportion in the
table below
Shake well before using
Mix well until mixture
is homogeneous

Use as render,
screed or plastering

The mixing ratio

Bonding agent and
waterprooﬁng admixture

Mortar/Cement

Application
Bonding slurry

20 Kg

25 Kg

Increasing the adhesion of concrete & mortar (plaster/ render/ screed)

Liquid
5 Kg

Wall plaster/render &
floor screed

75 Kg

5 Kg

5 Kg

15 Kg

Improve water-tightness for renders and floor screeds

LƯU Ý

Increase the durability of the mixture such as
hardness and resistance to the formation of cracks

1.

Reduce shrinkage

2. The mixing ratio between weberad latex and water in the table above can be adjusted depending on usage and moistures in the sand.
• Production date and expiry date: Please see on the package.

Cement

Sand

Water

weberad latex

CAUTION
weberad latex is a modified Styrene Butadiene emulsion
to be mixed with cement or cement/sand mortar for
improving adhesion and waterproofing properties

PACKAGING
& COLOR:
COVERAGE:

SHELF LIFE
& STORAGE:

Color: Milky liquid
Packaging: 5 kilogram/can
Depends on the substrate roughness, surface
profile and thickness of the applied layer

•
•
•
•

TECHNICAL DATA
Properties

pH
Density

Read the instructions carefully before using
Keep out of reach of CHILDREN
May cause mild skin irritation, use appropriate labor protection to protect eyes, hands, and body.
Removal of waste according to current national regulations

With
weberad latex
6.5 - 8.5
1.0 – 1.1 g/cm3

Remark: These test results are from laboratory test. They could be different from
in-situ results due to the differences in application and conditions.

06 months from manufacturing date when
stored unopened in dry, ventilated and
cool place
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