
ĐỘ DÀY

5 - 50 mm

CÁCH TRỘN

4,25 - 4,5 lít nước với bao 25 kg

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Theo tiêu chuẩn  European Standard 
EN1504-3 Class R4

ĐÓNG GÓI

Bao 5 kg

Bao 25 kg 
1 pallet 56 bao (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

731 LANKOREP STUCCTURE

VỮA KHÔNG CO NGÓT CÓ XƠ SỢI GIA CƯỜNG

Sửa chữa bề mặt bê tông: vỡ, rỗ tổ ong, mép cầu thang, bờ dốc, vv..

Tái cấu trúc bê tông: cột, panen, trụ, đập ngăn nước và đập tràn, vv.

Gia cố kết cấu yếu: Ban công, ô văng, mái đua.

Xử lý cạnh vát và giáp mối trước khi chống thấm.

ỨNG DỤNG

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Thành phần                 : Vữa không co ngót có xơ sợi gia cường 

Màu sắc                       : Bột màu ghi

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

Kích thước hạt            : 0 - 2 mm

Tỷ trọng                       : 1,36

Đặc tính

Cường độ nén cao

Chịu được nước biển và nước sun-phát rất tốt

MÔ TẢ

731 LANKOREP STRUCTURE là vữa trộn nước sử dụng ngay thành phần gồm 
có  cát, xi măng đặc biệt, xơ sợi và các chất phụ gia, không hạt kim loại và clorua. 
731 LANKOREP STRUCTURE bảo vệ thanh cốt thép khỏi bị ăn mòn.

ĐẶC TÍNH

Độ bám dính hoàn hảo

Độ dày tới 50mm
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Độ bám dính cao

Sửa chữaCường độ chịu 
nén cao

Trát

Có thể tiếp xúc với nước sinh hoạt

pH                                 : 12,5

CHUẨN BỊ SẢN PHẨM

Trộn 4,25 - 4,5 lít nước sạch với 1 bao 25kg 

Vữa sửa chữa
và rót



LANKOREP STRUCTURE | VERSION 2018  2  | LANKO 731

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
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TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

≥ 5

≥ 20

≥ 6

≥ 30

≥ 8

≥ 45

Chuẩn bị bề mặt

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

1. Đục bỏ hoàn toàn phần bê tông bị hư hại và không vững 
     chắc để tạo ra bề mặt sạch và nhám.

2. Tách rời phần bê tông quanh thanh cốt thép bị ăn mòn 
     để tạo ra khoảng trống để chèn vật liệu xung quanh và 
     phía sau.

3. Đường biên bề mặt cần được sửa chữa phải được xác 
     định rõ.

4. Mặt nền phải sạch dầu, mơ

1. Chải, cạo hoặc phun cát sạch gỉ trên các thanh cốt thép 
     bị ăn mòn

5. Hút sạch bụi trên toàn bộ bề mặt cần được sửa chữa

6. Ngâm nước mặt nền trước khi thi công

Đối với thanh thép

2. Nếu thanh cốt thép được phủ vữa mỏng hơn 10mm, 
    chúng cần được làm chậm phản ứng ăn mòn bằng cách 
    dùng hỗn hợp vữa giữa 731 LANKOREP STRUCTURE và 
    751 LANKOLATEX.

Chuẩn bị sản phẩm

1. Trộn một bao 731 LANKOREP STRUCTURE 25 kg với 4.25 
     lít nước sạch (tức là 17 % hàm lượng) bằng máy hoặc thủ 
     công trong khoảng 3 phút đến khi nhuyễn đều.

2. Thời gian bảo quản sau khi trộn: khoảng 45 phút ở nhiệt 
    độ 20°C

3. Không cho thêm nước trong khi thi công

Nhiệt độ 25  Co 35  Co

Đông kết ban đầu 7h 1h

Đông kết hoàn toàn 8h30 1h30

Cường độ 1 ngày 7 ngày 28 ngày

Chịu uốn

Chịu nén

•  

Theo tiêu chuẩn EN1504-3 Class R4•  

Đặc điểm kỹ thuật

•  Đặc điểm kỹ thuật (MPa)

Các số đo trên được dựa theo tiêu chuẩn kỹ thuật EN12190

LƯU Ý

1. Thi công ở nhiệt độ 5°C - 35°C
2. Không thi công trên bề mặt đóng băng hoặc đang tan băng
3. Chỉ ứng dụng trên mặt nền sạch, vững chắc và không bám 
     vật liệu lỏng lẻo
4. Ngâm ẩm mặt nền trước khi thi công
5. Sau khi thi công xong, bảo vệ lớp vữa khỏi bị khô cấp bằng 
    361 LANCURE hoặc bằng cách tạo ẩm.

Thi công

1. Trát lớp 731 LANKOREP STRUCTURE thứ nhất bằng bay thép 
     không gỉ, miết chặt để đảm bảo độ bám dính cần thiết.
2. Trát thêm một lớp vữa nữa để đạt độ dày mong muốn.
3. Miết hoặc xoa nhẵn bề mặt vừa sửa chữa
4. Đối với bề mặt rộng lớn, có thể thi công bằng máy phun vữa
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