
Keo Dán Gạch

EASY FIX

SẴN SÀNG SỬ DỤNG ĐỂ DÁN GẠCH

EASY FIX | VERSION 20181  | DAVACO

ĐÓNG GÓI
• Thùng 5 kg

BẢO QUẢN
•  1 năm kể từ ngày sản xuất, được bảo 
quản trong bao bì để ở nơi khô thoáng

Sử dụng ngay để dán gạch

ĐẶC TÍNH

MÔ TẢ

ỨNG DỤNG

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

• Dễ dàng để sửa chữa

• Độ bền liên kết cao

• Nội thất

•  Các loại gạch nói chung dán lên các bề mặt khác nhau

• Trên lớp gạch cũ

• Dễ sử dụng

 

1. Bề mặt phải sạch và không bám dính dầu mơ

2. Bề mặt bê tông mới phải được bảo dương trong vòng 28 ngày

• Linh hoạt

Thi công

Khuấy đều sẳn phẩm trước khi thi công

sản phẩm trên bề mặt gạch

3. Trong trường hợp mặt sau của gạch không có mặt phẳng hoặc

1. 

Các loại gạch Dễ sử dụng

 3. Bề mặt mới phải được bảo dương trong vòng 7 ngày

2. Thi công sản phẩm bằng cách sử dụng mặt răng cưa của bay trải đều 

có rãnh nên thi công phủ mặt sau của gạch bằng DAVACO EASY FIX

 

5 Làm sạch chất kế dính trên bề mặt gạch và chờ sau 24 giờ trước khi

4 Dùng búa cao su gõ lên bề mặt gạch để tăng bám dính

thi công chít mạch

 



EASY FIX | VERSION 20182  | DAVACO

094 551 5458 02 651 8003 parexgroup.co.th e-learning VDO

The information provided in this document results from our knowledge of the products and our experience. On-site results may vary, in particular according to the product
 application methods adopted. Where application methods not representative test before using the products. The above-mentioned information in no way constitutes a warranty
 relative to the use of the products. Our general terms and conditions of sale shall prevail, in any event, on the information provided in this document. Prior to application, customers
 and users are requested to check that they have the lasted version of this document.

. 183 Regent House Building, Rajdamri Road., Lumpini, Bangkok 10330ParexGroup Company Limited

Trọng lượng riêng : 1.4-1.5

Thời gian mở ở 20˚C (phút.) : 25-30

Thời gian điều chỉnh ở 25˚C  (phút.)  : 25-30

Độ dày (mm.)  : R

Kiểm tra Sag (mm.) : Không

Cường độ bám dính sau 20 phút 

ở 28 ngày (MPa) : 0.94

Hàm lượng chất rắn (%w/w) : 75-85

pH  : 8-10

Đánh giáCường độ bám dính

Cường độ bám dính (MPa) >0.3

Độ bền kéo

sau khi ngâm nước (MPa) 0

Độ bền kéo đứt

sau quá trình lão hóa do nhiệt (MPa) 
>0.5

 

LƯU Ý

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Nhiệt độ sử dụng : 5Oc đến 35Oc.

• Mang găng tay và kính bảo hộ
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