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ĐÓNG GÓI

• Túi nhựa 1 kg

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

Davaco Granito là vữa không bụi, được điều chế bằng polymer, sử dụng cho các

ĐẶC TÍNH

MÔ TẢ

ỨNG DỤNG

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

• Mạch gạch nhỏ từ 0.5 đến 2 mm

• Ngăn ngừa nấm mốc và vi khuẩn

• Gạch ốp tường và sàn

•  Nội thất và ngoại thất

• Gạch Granito và hầu hết các loại gạch nói chung

• Độ bền, độ bám dính và chống nứt tốt

 

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

2. Tạo ẩm cho mạch trong trường hợp gạch có độ hấp thụ nước cao

Mạch nhỏ
0.5-2 mm.

Độ chảy tốt
lên đến10 mm.

Kháng
vi khuẩn

Kháng chất tẩy
rửa hóa học

Kháng UV

ĐỊNH MỨC

• 3-20 m2/kg túi
(phụ thuộc vào kích thước

và độ dày của mạch gạch)

(20 túi trong thùng carton)

• Kháng UV

• Chống thấm nước

• Kháng hóa chất

• 5 mầu

mạch nhỏ hoặc cực nhỏ 0.5-2mm. Công nghệ Dustless giúp giảm 80% lượng

bụi so với keo chít mạch thông thường và được chế tạo đặc biệt để mang lại

điều kiện làm việc nhanh và tốt hơn

Chuẩn bị sản phẩm

Sử dụng máy trộn để trộn 1 bao Davaco Granito

 1 kg với 3.3 lít nước sạch. Khuấy sản phẩm cho đến

 khi hỗn hợp đồng đều

2. Để vật liệu nghỉ trong vài phút và trộn lại

3. Chỉ trộn đủ vữa phủ cho 2m2 tại 1 thời điểm

 

1. 
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Thi công

• Thi công chít mạch sau 24 giờ sau khi ốp lát

• Sử dụng mút cao su để chà mạch

• Loại bỏ vữa thừa

• Chèn đầy vữa vào mạch không để vữa chỉ ở trên

mặt mạch

• Làm sạch bằng miếng bọt biển ẩm

• Để khô sau 2 giờ làm sạch bằng vải khô

• Sau 24 giờ có thể đi lại được

LƯU Ý

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Nhiệt độ sử dụng : 5°C đến 35°C.

• Không sử dụng cho mạch dịch chuyển

• Mang kính bảo hộ

• Tỷ trọng

Thử nghiệm mài mòn

Co lại sau 28 ngày

Thời gian sống ở 25OC

Cường độ chịu kéo

: 0.7-0.8 kg./L. 

: > 67 mm3

: < 3  mm/m

: 25-35 phút

: 2.8 4 MPa  

• 

• 

• 

• 

Độ bền uốn (MPa)

Hấp thụ nước (gram)

30 phút

< 5 g.240 phút

Cường độ chịu nén(MPa) Kết quả

28 ngày

* *   Lãng phí sẽ xảy ra theo hiệu suất thực tế trong phương pháp làm việc
kỹ năng và vị trí thi công

Định mức

• Độ che phủ và định mức tiêu thụ của vữa khác nhau tùy thuộc

vào kích thước và độ dày của gạch và chiều rộng của

mạch gạch

5 MÀU SẮC

Màu hồng nhẹ

* Màu sắc của các mẫu có thể hơi khác so với màu thực tế

C05

Màu xámMàu trắng

C07

Màu kemMàu đen

> 15 MPa

Kết quả

28 ngày > 3 MPa

Kết quả

< 2 g.

ƯỚC TÍNH SỬ DỤNG VỮA :  KG/M2

KÍCH THƯỚC GẠCH ĐỘ DÀY (mm)

C01 C02 C51

Độ dày (mm)
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