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Vữa chít mạch không bụi có thể thay thế bằng polymer biến tính. Công nghệ

ĐẶC TÍNH

MÔ TẢ

ỨNG DỤNG

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

ĐÓNG GÓI

• Bao 1 kg

•

BẢO QUẢN
Chuẩn bị bề mặt

Chuẩn bị sản phẩm

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

• Chít mạch gạch từ 5 đến 20 mm

• Vệ sinh để ngăn ngừa nấm mốc và vi khuẩn

• Độ bền, bám dính tốt và khả năng chống nứt cao

• Kháng UV

Đề xuất cho gạch men bóng

•  

Tường/sàn•  

Nội thất/Ngoại thất

1. Mạch gạch phải sạch và khô ráo

2. Làm ẩm mạch trong trường hợp gạch men có độ hấp thu nước cao

1. Trộn 1 kg túi bột sản phẩm với 0.25 - 0.27 lít nước sạch cho đến khi sản phẩm

đước đồng đều

2. Để yên vật liệu vài phút và khuấy lại trước khi sử dụng

3. Chỉ nên sử dụng đủ vữa để chít 2 m2 tại 1 thời điểm

Kháng khuẩnChống rò
rỉ nước

Độ rộng 5-20 mm.

• Có 9 màu

Dustless giúp giảm 80% số lượng bụi so với vữa chít mạch thông thường và

được chế tạo để mang lại hiệu quả công việc nhanh và dễ dàng hơn

Hầu hết các loại gạch men nói chung•  

•  
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LƯU Ý

• Nhiệt độ sử dụng : 5Oc đến 35Oc.

• Không thích hợp cho khe co giãn

• Mang găng tay và kính bảo hộ

1. Sau 24 giờ khi ốp lát gạch tiến hành chít mạch

2. Sử dụng con kê cao su chít mạch để các mạch không bị chuyển động chéo

3. Loại bỏ vữa thừa

4. Hãy chắc chắn rằng vữa được đổ đầy vào các mạch 

 không chỉ bám trên bề mặt mạch

5. Làm sạch mạch gạch với miếng bọt biển được làm ẩm

6. Có thể lau bằng vài khô trong 2 giờ bằng vải khô 

7. Sau 48 giờ có thể đi lại trên bề mặt

Thi công
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