Thông số kỹ thuật sản phẩm
Vữa bả dẻo Rhinoz Skim Extra Force
Tính năng
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bám dính và đàn hồi tốt
Dễ thi công và nhanh khô
Có thể xả nhám
Bề mặt hoàn thiện nhẵn mịn
Bền và chịu mài mòn
Chịu thời tiết tốt
Có thể phủ nhiều lớp mà không bị nứt
Có thể để lộ hoặc sơn phủ
Dùng trong nhà và ngoài trời
Kháng vi khuẩn nấm mốc

Mô tả

Là hỗn hợp bột xi măng chuyên dụng, sợi, các phụ gia chuyên dụng, được dùng để trộn với nước, dùng
sửa chữa bề mặt như các rãnh, riềm, các vết nứt nhỏ, lỗ đá trên bề mặt bê tông và sửa chữa các mối nối
xi măng cốt sợi và bê tông đúc sẵn. Dễ thi công, nhanh khô, bám dính và đàn hồi tốt, kháng thời tiết tốt.
Có thể dùng trong nhà và ngoài trời, dùng cho tường và trần, bám dính tốt với bề mặt xi măng, cho bề mặt
bền, chịu mài mòn. Tạo ra lớp phủ hoàn thiện nhẵn, cho phép sơn phủ hoặc để lộ thiên.
Các bước thi công
1. Bề mặt thi công phải đặc chắc, sạch, không có bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác. Nếu địa điểm thi
công nóng hoặc gió, làm ẩm bề mặt trước khi thi công.
2. Trộn đều 20kg vữa chuyên dụng Rhinoz skim extra force với 6-6.5 lít nước sạch. Chờ vài phút trước khi
thi công.
3. Dùng bay thép hoặc dao bả để thi công. Có thể thi công làm 2 lớp, tùy theo yêu cầu hoàn thiện, có thể
xả nhám để làm nhẵn bề mặt
4. Thời gian chờ khô giữa các lớp là 1-2 giờ. Sơn phủ sau 1-2 ngày, tùy vào chiều dày lớp và điều kiện
môi trường
5. Vệ sinh công dụng cụ thi công bằng nước trước khi vữa khô.
Đóng gói
Bao 20kg.
Bảo quản
Bảo quản nơi khô mát. Thời hạn sử dụng 1 năm trong bao kín
Thông số kỹ thuật

Gốc

:

Xi măng chuyên dụng

Trạng thái

:

Bột màu xám

Tỷ trọng

:

1.3-1.5 g/cm3

Tỷ lệ trộn

:

20kg xi măng chuyên dụng Skim Extra Force với 6-6.5 lít nước sạch
(100/30-33 theo trọng lượng)

Thời gian chờ thi công lớp
sau

:

1-2 giờ, tùy thuộc vào điều kiện môi trường

Thời gian chờ khô lớp 1

:

1-2 giờ, tùy theo điều kiện môi trường

Thời gian chờ xả nhám

:

Sau 12-24 giờ, tùy theo điều kiện môi trường

Độ bền bám dính

:

1 N/mm2 (ASTM D4541)

Diện tích trám

:

1.3kg/m2/1 mm

