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ĐỊNH MỨC

•  Bao DAVCO SUPER TTB 20 kg
sử dụng cho 4 - 5 m2 tùy thuộc
vào kích thước gạch, trọng lượng
gạch, bề mặt và độ dày của vữa

ĐÓNG GÓI

• Bao 20 kg

BẢO QUẢN
•

60 x 60 cm Không trượt Bám dính tuyệt vời

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

• Bám dính tốt

• Linh hoạt

Bao 20 kg DAVCO STTB sử dụng trát 4 - 5 m2

Keo dán gạch chất lượng cao có thêm polyme. Công nghệ Dustless

giảm bụi tới 80% so với keo dán gạch thông thường và được chế tạo

đặc biệt để cung cấp điều kiện làm việc tốt hơn

ĐẶC TÍNH

MÔ TẢ

ỨNG DỤNG

ĐỊNH MỨC

• Gạch ốp tường và sàn

• Nội thất và ngoại thất

• Thích hợp cho gạch khổ lớn 60x60 cm,  và gạch có độ xốp thấp

• Bề mặt : xi măng, vữa .

Kích thước trát Định mức Kích thước gạch

4x4 mm. 12.5 m2

6x6 mm. 7.5 m2

Gạch mosaic hoặc
nhỏ hơn 10x10 cm.

Gạch cơ trung bình hoặc 
lớn hơn 30x30 cm.

10x10 mm. 5.6 m2

12x12 mm. 4.6 m2

Gạch kích cơ, độ dày lớn
hoặc lớn hơn 30x30 cm.

**Mức tiêu thụ thực tế phụ thuộc vào điều kiện lắp đặt.

Gạch kích cơ, độ dày lớn
hoặc lớn hơn 30x30 cm.
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Mật độ (Kg./L.) : 1.2-1.3

Thời gian mở 20°C (phút) : 25-30

Thời gian điều chỉnh 25°C (phút)  : 25-30

Thời gian sống ở 21°C (giờ)  : 180-240

Độ dày lớp (mm.)  : 1.5-6

Kiểm tra Sag (mm.) : Nil

Thời gian khô sau 20 min 

ở 28 ngày (MPa) : >0.5

Thi công
1. Sử dụng bay phù hợp với kích thước của gạch để rải

 keo lên bề mặt gạch 

2. Sử dụng mặt răng cưa của bay để tạo độ dày

tối thiểu cho keo 

 - 2 mm đối với tường

 - 3 mm đối với sàn

 ( Kích thước vào độ dày của gạch ).

3. Không phết keo trên diện tích lớn hơn 1m2 mỗi lần.

 Cần đảm bảo keo phải còn ướt khi gạch được ốp và 

 định vị. 

4. Khi gạch đã được ốp vào vị trí, chúng cần được bảo 

 vệ tránh mọi tác động trong khoảng 24 giờ và sau

đó sẽ được chít mạch.

• Nhiệt độ sử dụng : 5oC đến 35oC.

• Không thêm nước hoặc bột bổ sung sau thời gian pha.

• Đây là một sản phẩm chuyên nghiệp, tất cả các hướng

dẫn phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

LƯU ÝHƯỚNG DẪN THI CÔNG

Đổ bao DAVCO STTB 20 kg vào xô nước sạch

 (Tỷ lệ pha trộn bao 20 kg pha với 4-4.5 lít nước

 sạch).

2. Sử dụng máy trộn để trộn vật liệu cho đến khi đạt 

được độ dẻo cần thiết

3. Để hỗn hợp nghỉ trong vòng 1 - 3 phút để làm

 cho hỗn hợp nở và giảm bọt khí sau đó khuấy lại

trước khi sử dụng

Chuẩn bị sản phẩm

 

Chuẩn bị bề mặt  

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

2. Bề mặt sơn phải được tạo nhám bề mặt đến

 80% 

3. Đối với bề mặt bê tông mới phải được bảo dương

 28 ngày.

4. Đối với bề mặt tường mới phải được bảo dương

 7 ngày.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đánh giáKiểm tra độ bám dính

Cường độ bám dính (MPa)

Độ bền bám dính sau khi

ngâm nước (MPa)

Độ bền bám dính sau khi lão hóa

nhiệt (MPa) 

>1

>1

>0.5

1. 
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