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ĐỘ DÀY

10 - 50 mm

CÁCH TRỘN

3 - 5 lít nước với bao 25 kg

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Theo tiêu chuẩn EN 1504-6

ĐÓNG GÓI

Bao 25 kg

1 pallet 
bao 56 x 25 kg (1,400 kg)

BẢO QUẢN

12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu được 
lưu trữ trong bao bì gốc chưa mở trong 
điều kiện khô và dưới bóng mát

BẢO HÀNH

Trách nhiệm của nhà sản xuất

Cường độ nén cao Trát

Không co ngót Tính lưu động cao

701 CLAVEX

VỮA RÓT KHÔNG CO NGÓT VỚI HIỆU SUẤT CAO

Bệ thiết bị công nghiệp, cốt thép, bulông neo

Lắp ghép panen đúc sẵn, chít mạch

Lớp đệm máy móc hạng nặng, trụ, ray cẩu

Sửa chữa kết cấu bê tông

Ứng dụng

Đặc điểm kỹ thuật

Thành phần                 : Xi măng đặc biệt và phụ gia

Màu sắc                       : Bột màu ghi

Tỉ trọng                        : 1,1 - 1,2 kg/L

Kích thước hạt            : 0 - 2 mm

Thời gian đông kết     : 60 phút

Đặc tính

Cường độ cơ học cao ( cường độ nén lên đến 800 ksc ở ngày thứ 28 )

Tính lưu động cao

Không co ngót

Dễ thi công

Mô tả

Vữa rót không co ngót có thể trộn ở dạng sệt dẻo hoặc sệt rót

Lắp ghép panen đúc sẵn, chít mạch

Lớp đệm máy móc hạng nặng, trụ, ray cẩu

Sửa chữa kết cấu bê tông

Đặc tính

Vữa sửa chữa
và rót



TRỘN

 

Công tác ván khuôn

1. Ván khuôn phải luôn luôn phải có độ khít tối đa và được

chít kín chống rò rỉ

2. 

 

 

 

 

o

3. 

4. 

5. 

Chuẩn bị sản phẩm

1. 

2. 

3. 

4. Để yên hỗn hợp từ 1 - 3 phút sau đó thi công

5. Không thêm nước sau khi trộn

Chuẩn bị bê tông mịn

1.

 

2. Dùng máy khuấy tốc độ chậm trộn 3 phút đến khi

nhuyễn đều.

1. Đường kính lỗ phải tương đương với đường kính thanh 

     cốt thép neo 20 - 30 mm.

2. Độ sâu của các lỗ: gấp 10 lần đường kính của thanh 

 cốt thép neo. Cần lưu ý đến tải trọng sẽ được áp

 dụng và độ bền cơ học của bê tông. 

3. Ở trên một độ dày neo 50 mm, nên sử dụng bê tông mịn.

 Luôn luôn kiểm tra thiết kế của cấu tạo để xác định khả 

 năng làm việc. Sử dụng que hoặc dây đeo để gia cố thêm

nếu cần.

Công tác neo thép

4. Ngâm nước bề mặt trong vòng 2-3 tiếng hoặc 

tạo ẩm bề mặt trước khi thi công ( tăng khả năng

 thấm hút của bề mặt )

Vị trí ván khuôn nên được đặt phía trên đáy của tấm để 
tạo thành một hộp. Hộp phải được đặt ở độ sâu tối thiểu 
50 mm từ tấm và dốc ở góc 45  để thuận tiện cho việc rót 
vữa cũng như ngăn chặn sự bám dính   

Lau sạch khu vực được trám chít, đổ đầy nước vào lỗ và 
ngâm vài giờ trước khi trám chít

Trộn LANKO 701 CLAVEX với nước sạch. Lượng nước được sử 
dụng phụ thuộc vào tiêu chuẩn cần thiết.

Việc trộn phải được thực hiện như sau: Bằng máy trộn với tốc 
độ là 500 vòng / phút.

Thời gian trộn: ít nhất 3 phút hoặc yêu cầu tiêu chuẩn được 
đưa ra.

Bê tông mịn được tạo thành bằng cách cho 10 lít cốt 
liệu và 3/8” nước sạch trộn với một bao LANKO 701 
CLAVEX 25 kg

Nên dùng loại cốp pha không thấm hút và nó cần được 
quét dầu để tránh dính vữa

Tạo ẩm toàn bộ bề mặt trước khi thi công và khử sạch nước 
đọng trước khi đổ vữa.
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Trộn

LANKO 701
   CLAVEX

Trám vá
Nước
(LÍT)

   Vữa 
sử dụng

Bê tông mịn

Sệt rót

Sệt dẻo 3 - 3.5

4 - 5

3.3 - 4.4

12.5 L

13 L

20 L13 L

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

1. Bề mặt phải sạch sẽ, không có bụi bẩn và không 

có dầu, chất lơ lửng hoặc hợp chất đóng rắn.

2. Thép phải được làm sạch, không gỉ, không dầu

3. Loại bỏ những phần bê tông lỏng lẻo và hư hỏng

 

Công tác vệ sinh

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

• Thời gian đông kết

Tiêu chuẩn chung

Nhiệt độ  25°C  35°C

Thời gian bắt đầu 

Thời gian kết thúc

5 h 30 min

8 h

4 h 30 min

6 h

Tiêu chuẩn độ dẻo

 25°C  35°C

5 h

7 h

4 h

5 h

Giai đoạn 1 ngày 7 ngày   28 ngày

Kinh tế

Nén

5

20

7

55

8

65

Giai đoạn 1 ngày 7 ngày   28 ngày

Kinh tế

Nén

6

30

8

60

9

75

Độ bền cơ học (MPa)
Tiêu chuẩn chung

Tiêu chuẩn độ dẻo

 (1) Các giá trị thí nghiệm phù hợp tiêu chuẩn ở 25 ° C và 50%

Nhiệt độ  

Thời gian bắt đầu 

Thời gian kết thúc



Luôn duy trì dòng chảy vữa liên tục

Lưu ý

• Nhiệt độ thi công: 5°C - 35°C.

• Bề mặt phải được bảo vệ bằng 361 LANCURE ngay khi bắt đầu đông kết.

đông kết.

• Không trộn thêm chất kết dính chịu nước.

• Không trộn thêm cát hoặc phụ gia.

4. Tạo ẩm bề mặt trước khi thi công

5.  Bề mặt cần được loại bỏ hết nước đọng

6. 

Bảo dương

 -  Ngay khi vữa bắt đầu đông kết, bề mặt lộ

thiên phải được bảo vệ ngay bằng

  (e.g. LANKO 361 CURE).

Thi công

1. 

 

2. 

3. 

 

 

Thi công

Vữa đã trộn cần được đổ ngay trước khi nó đông cứng. Nhiệt độ 
cao sẽ làm tăng tốc độ đông cứng.

Chỉ đổ vữa từ một phía để tránh không khí kẹt lại.

Dùng một thanh nẹp hoặc một cái que để nhồi vữa 
vào những khu vực khó/lớn cũng như để tạo điều kiện 
bề mặt tiếp xúc tối đa. Không nên dùng máy đầm rung. 
Rung quá mức sẽ làm các thành phần vữa tách rời nhau
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� 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.
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