
Đóng gói:  25 kg/bao

Màu sắc keo: Màu Xám

Keo dán gạch chuyên dùng cho
sàn và tường khu vực nội thất khô ráo
• Độ bám dính cao.
• Chuyên dùng cho gạch/đá hút nước & ít hút nước.
• Sử dụng cho khu vực nội thất khô ráo như phòng khách, phòng ngủ,...
• Thích hợp thay thế vữa truyền thống.
• Đạt tiêu chuẩn Low VOCs - an toàn cho sức khoẻ người dùng.

• 

Định mức trung bình* ~5 kg/m2

Khối lượng riêng ~1.4 g/cm3

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

3 - 4 phút

Thời gian trộn và sử dụng 2 giờ

Thời gian mở 20 phút

Thời gian chỉnh sửa gạch 5 phút

Thời gian chờ trước khi chà ron

Độ dày yêu cầu

24 giờ

2 - 10 mm

Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều 
kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô 
ráo, thoáng khí.

Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột 
kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm 
tra trước khi sử dụng.

Hạn sử dụng và 
bảo quản:

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG* 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu webertai vis

Cường độ bám dính khi kéo ISO13007 
phần 2-4.4.4.2 và EN 1348-8.2

Cường độ bám dính khi kéo sau khi 
ngâm nước ISO13007 phần 2-4.4.4.3 
hoặc EN 1348-8.3

≥ 0.5 N/mm2

≥ 0.5 N/mm2

Đạt

Đạt

Tiêu chuẩn webertai vis

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

webertai vis

Thích hợp cho đá / gạch hút nước thuộc nhóm 
từ Blla trở lên với kích thước gạch lên đến 60x60cm 
đối với tường.

Cho các khu vực nội thất thông thường: phòng khách, 
phòng ngủ, văn phòng,...

Đối với gạch Porcelain chỉ sử dụng lát nền

Ứng dụng:

*Định mức mang tính tham khảo: 5kg/m2 cho 1 mm chiều dày (chiều dày tối thiểu 3mm)
Định mức thực tế phụ thuộc vào bề mặt nền, kích thước gạch và tay nghề thợ.

*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.



Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam - Chi nhánh Hiệp Phước

Miễn trừ : 
Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu 
chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không 
có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp 
của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.
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HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Trét lớp keo mỏng phía sau gạch/đá 
có kích thước lớn

Dùng miếng xốp ẩm 
vệ sinh keo thừa

Chờ 24 giờ
cho keo khô

24H

Chà ron bằng bay cao su 
Weber. Có thể đi lại sau 
24 giờ

24H

Chuẩn bị bề mặt

Bằng phẳng
cứng

Vệ sinh 
sạch

Không 
đọng nước

Không quá 
khô

Cho nước vào xô trước,
keo từ từ vào sau. Tỉ lệ pha
1 nước và 3 keo (theo thể tích)

1 nước 3 keo

600

Trét keo bằng bay răng cưa,
nghiêng bay khoảng 600 khi kéo

Dùng búa cao su gõ 
đều lên bề mặt gạch. 

Nhà máy Hiệp Phước: Lô C20B, đường số 11, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Nhà máy Hưng Yên: Thôn Vĩnh Bảo, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: +84 (28) 3930 7273 - Fax: +84 (28) 3930 7274 - Hotline: 1800 1218
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