
weberseal WA-100

ACRYLIC

Keo Trám Gốc ACRYLIC

ỨNG DỤNG:
• Được sử dụng như loại keo đa dụng, 
  gắn kết các loại gỗ ván dăm, gỗ ván 
  ép, tấm sợi xi măng và ván thanh gỗ 
  vào dầm gỗ, vào tấm tường cement 
  board hoặc thạch cao, dán len chân 
  tường hoặc ốp thanh gỗ trang trí.
• Thích hợp với nhiều loại bề mặt vật 
  liệu như bê tông, vữa xây, gỗ tự nhiên 
  và nhân tạo, gạch các loại, các loại 
  len tường bằng nhựa polystyrene, uPVC.
• Lấp đầy các khe hở, khoảng trống 
  trong xây dựng.
• Phù hợp cho khu vực nội thất.

Lấp đầy các khe hở, khoảng trống, 
vết nứt thông thường
Có thể sơn phủ
Đàn hồi và không nứt
Không mùi
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TÍNH NĂNG:

THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI VỀ
KEO DÁN GẠCH, KEO CHÀ RON VÀ
VỮA CHUYÊN DỤNG ĐẾN TỪ PHÁP

Thuộc tập đoàn Saint-Gobain (Pháp)

TOP 100
TẬP ĐOÀN 
SÁNG TẠO
NHẤT THẾ GIỚI 

945
NHÀ MÁY
SẢN XUẤT

> 170,000
NHÂN VIÊN

67
QUỐC GIA

> 365
NĂM LỊCH SỬ

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam - Chi nhánh Hiệp Phước
Địa chỉ: Lô C20B, đường số 11, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Điện thoại: +84 (28) 3930 7273 - Hotline: 1800 577 772
Facebook: www.facebook.com/webervn - Website: www.vn.weber

• Keo dán gạch
• Keo chà ron
• Chống thấm

• Chất trám khe dạng keo, dạng 
  xốp và keo dán nhanh
• Băng dính /băng keo
• Sản phẩm dành cho công tác 
  sửa chữa 

• Vữa xây và sản phẩm điều 
  chỉnh, hoàn thiện cho tường
• Phụ gia
• Dụng cụ thi công

Các ngành hàng của Weber tại Việt Nam

MÀU SẮC:
• Trắng sữa

DUNG TÍCH: 450 gr



weberseal WS-300

SILICONE - ACID

weberseal WS-500

SILICONE - TRUNG TÍNH

weberseal WS-200

SILICONE - ACID

Keo SILICONE CAO CẤP - ACID Keo SILICONE – TRUNG TÍNH Keo SILICONE THÔNG DỤNG - ACID

ỨNG DỤNG:
• Phù hợp thi công lắp đặt các loại cửa 
  nhôm, kính và các bề mặt khác như 
  thép không gỉ, gỗ, gạch, đá sẫm màu, 
  nhựa PVC,…
• Sử dụng cho cả trong nhà và ngoài trời.
• Phù hợp với các loại công trình từ dân 
  dụng cho đến yêu cầu kỹ thuật cao.

MÀU SẮC:
• Trắng sữa, trắng trong, xám, đen

MÀU SẮC:
• Trắng sữa, trắng trong, xám, đen

MÀU SẮC:
• Trắng sữa, trắng trong, xám, đen

DUNG TÍCH: 300 ml

DUNG TÍCH: 300 ml

DUNG TÍCH: 300 ml

Độ bám dính và đàn hồi RẤT CAO
Độ bền RẤT CAO
Không bị ảnh hưởng bởi thời tiết
Lưu hóa nhanh
Không dung môi
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ỨNG DỤNG:
• Đặc biệt rất phù hợp với bề mặt 
  kim loại.
• Phù hợp thi công lắp đặt các loại cửa 
  nhôm, kính và các bề mặt khác như    
  thép không gỉ, gỗ, gạch, đá, nhựa PVC,…
• Sử dụng cho cả trong nhà và ngoài trời.
• Phù hợp với các loại công trình từ dân 
  dụng cho đến yêu cầu kỹ thuật cao.

Đặc biệt phù hợp với kim loại
Độ bám dính và đàn hồi RẤT CAO
Độ bền RẤT CAO
Không bị ảnh hưởng bởi thời tiết
Lưu hóa nhanh
Không dung môi
Ít mùi
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ỨNG DỤNG:
• Phù hợp thi công lắp đặt các loại 
  cửa nhôm, kính và các bề mặt khác 
  như thép không gỉ, gỗ, gạch, đá sẫm 
  màu, nhựa PVC,…
• Sử dụng cho cả trong nhà và ngoài trời.
• Phù hợp với các loại công trình từ dân 
  dụng cho đến yêu cầu kỹ thuật cao.

Độ bám dính và đàn hồi CAO
Độ bền CAO
Không bị ảnh hưởng bởi thời tiết
Lưu hóa nhanh
Không dung môi
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TÍNH NĂNG: TÍNH NĂNG: TÍNH NĂNG:


