Congrout Padding Mortar
®

VỮA ĐỆM
MÔ TẢ
Congrout Padding Mortar là vữa gốc xi măng đóng gói
sẵn dùng đểđắp khô kê bệmáy làm cho phần dưới của bệ
máy phẳng trước khi rót vữa.

SỬ DỤNG VÀ ƯU ĐIỂM
Congrout Padding Mortar được chếtạo từcông th ức đặc
biệt làm phần đệm và giữ cho bệmáy phẳng trước khi rót
vữa.
Ưu điểm:
Không co ngót và bám dính rất tốt vào bềmặt.
Có thểdùng đểsửa chữa.
Được sản xuất dưới điều kiện quản lý nghiêm ngặt, vì
vậy rất đồng nhất.
Phát triển cường độsớm, điều đó cho phép thời gian lắp
đặt máy sớm.
Không chứa Clorit

Hình dạng: Dạng bột màu xám
Tỷtrọng: khoảng 1.60 kg/lít.
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Đểđạt được độbám dính tốt, nên vảy nước vào dưới tấm
thép nhằm chắc chắn bềmặt Congrout Padding Mortar
dẻo trước lắp đặt tấ
m thép. Sau khi chiều cao và độphẳng
đã đúng, có thểdởbỏcốp pha.

BẢO DƯỠNG
Đểng ă
n chặn sự khô bềmặ
t nhanh và gây rạn nứt, phải
dùng chất bảo dưỡng thích hợp như dòng sản phẩm
Corcure của công ty Cormix ví dụnhưCorcure 90.

VỆSINH
Tất cảcác d ụng cụphải được rửa sạch bằng nước ngay
sau khi sửdụng.

ĐÓNG GÓI

ĐẶC TÍNH

≥15

Một khi chiều cao đã đạt được, lắp đặt tấm thép đế, dùng
tấm thép đếđểlên bềmặt của vữa sau đó dùng búa gỗ
đóng vào tấm thép đểlèn chặt vữa và lấy độphẳng cho bề
mặt.

≥30

≥45

≥65

≥70

Bao 25 kg trong bao nhựa 4 lớp.
ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VÀ THỞI HẠN SỬ DỤNG
28
ngày
≥85

Bảo quản trong điều kiện khô ráo và trong bóng râm. Thời
hạn sửdụng ít nhất 12 tháng nếu bảo quản nơi khô ráo và
không mởbao. Nhiệt đ
ộvà độẩm cao có thểlàm rút ngắn
tuổi thọsản phẩm.

AN TOÀN & SỨC KHỎE
Ghi chú: Các sốliệu trên không cấu thành tiêu chuẩn kỹ
0
thuật. Kết quảnày được thí nghiệm ởnhiệt độ30 C.

CHUẨN BỊBỀMẶT
Bềmặt phải sạch, không dính dầu mỡ, sơn, các màng bảo
dưỡng, vụn bê tông và các tạp chất khác. Đục bềmặt bê
tông xuống sâu khoảng 20 mm, rộng khoảng 100 mm rộng
hơn đường đếthiết bị
. Sau khi phá bỏbê tông bềmặt phải
vệsinh sạch sẽvụn bê tông và bụi bẩn. Rữa bềmặt bằng
nước sạch. Yêu cầu chiều cao của lớp đệm ít nhất là 50 mm

Congrout Padding Mortar là một chất có tính kiềm vì vậy
cần tránh tiếp xúc với da và mắt. Mang khầu trang, găng
tay, kính bảo vệkhi sử dụng. Da phải rửa sạch với nước,
nếu bị
văng vào mắt thì phải rửa nhiều lần với nước sạch và
đến khám bác sĩ
. Congrout Padding Mortar không cháy.

DỊ
CH VỤKỸTHUẬT

CỐP PHA

Bộphận dị
ch vụkỹthuật của Công Ty Cormix luôn sẵn sàng
hỗtrợ quý vịmiễn phí vềphương thức sửdụng cho đúng
cách sản phẩm của chúng tôi nhằm mang lại sự thuận tiện
tối đa cho quý vị.

Chắc chắn cốp pha phải kín. Chiều cao phụthuộc vào chiều
cao thiết kếnhưng ít nhất là 50 mm.

CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Chứng nhận bởi

TRỘN
Sửdụng 2.5 ~ 2.75 lít nước trộn cho 1 bao 25 kg Congrout
Padding Mortar. Đong chính xác lượng nước. Đổ từ từ
Congrout Padding Mortar vào nước đã đong sẵn và trôn
với máy trộn và trộn cho đến khi đạt được hỗn hợp đồng
nhất.
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NHÀ PHÂN PHỐI:
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Công Ty TNHH Hóa Chất Xây Dựng Công NghệMới
TrụSởChính: 204 Đinh BộLĩ
nh - F26- Quậ
n Bình Thạnh,
TPHCM
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Chú ý: Những thông tin tài liệu này dựa trên kiế
n thức và kinh nghiệ
m tốt nhất của chúng tôi. Cormix và các đạ
i lý sẽkhông chị
u trách nhiệm nào vềnhững khó khă
n
và pháp lý xảy ra do những điều kiệ
n khác nhưcách thi công sả
n phẩm sai. Sựphục vụcủa chúng tôi không bao gồm trách nhiệm giám sát. Chúng tôi chỉchị
u trách
nhiệm v ềchất lượng s ả
n phẩm khi giao hàng.

