
Keo trám khe cải tiến 

Rhinoz RF-134

|“Keo trám khe cải tiến 

kết hợp ưu điểm của

keo epoxy và keo PU.”



Giải pháp keo trám khe tường đúc sẵn (ALC, 

Acotec, EPS vv) và xử lý nứt 

thế hệ mới

Keo trám khe cải tiến Rhinoz RF-134

✓ Trám khe hoàn hảo

✓ Độ đàn hồi cao

✓ Chịu nước

✓ Không co ngót

Ứng dụng:

• Xử lý vết nứt 

• Trám khe nối tấm tường bê tông đúc sẵn

• Tường tấm xi măng cốt sợi

• Tường bê tông nhẹ lắp ghép

|“Keo trám khe cải tiến kết hợp ưu điểm của 

keo epoxy và keo PU.”



Keo trám khe cải tiến RF-134

▪ Là keo trám khe 2 thành 

phần kết hợp keo epoxy 

(cứng) và keo PU (đàn 

hồi). 

▪ Là sản phẩm lý tưởng cho 

trám khe, khe co giãn, khe 

lún và sửa chữa vết nứt. 

▪ Keo bám dính tốt với hầu hết các loại vật liệu như bê tông, vữa xây, bê tông đúc sẵn, 

bê tông cốt sợi, gỗ và các loại vật liệu xây dựng khác. 

▪ Keo có cường độ, độ đàn hồi cao, kháng rung chấn và va đập tốt. Không bị chảy khi 

thi công ở mặt dựng, không co ngót, dễ trộn và thi công bằng dao bả hoặc bay.



Keo trám khe cải tiến kết hợp ưu điểm của 

keo epoxy và keo PU.

• Đàn hồi cao

Keo trám kín các vết nứt và ngăn ngừa phát 

triển nứt. Phù hợp cho các tòa nhà cao tầng 

và các kết cấu có chuyển vị lớn (thí nghiệm 

độ giãn dài tới hạn theo tiêu chuẩn ASTM 

D2370)

• Chịu nhiệt cao và chịu ẩm

Có thể thi công ở khu vực ẩm ướt. Chịu nhiệt 

đến 80oC và ngâm trong nước.

• Không thấm nước, kháng ẩm

• Không co ngót

Không bị co ngót sau khi khô, không gây ố 

màu trên bề mặt

(thí nghiệm độ co ngót theo tiêu chuẩn ISO 

13007-chà nhám và sơn phủ

Dễ dàng chà nhám và sơn phủ, không gây ố 

màu

• Kháng nấm mốc

Thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 22196



▪ Keo 2 thành phần

▪ Độ giãn dài: >100% 

▪ Cho phép chà nhám

▪ Cho phép sơn phủ 



1. Chuẩn bị bề mặt

Vệ sinh bề mặt, loai bỏ bụi bẩn, 

dầu mỡ. Với khe nối sâu, dùng 

thêm xốp chèn khe.

2. Quét sơn lót RF143, mở rộng 

mỗi bên 5cm từ mép khe nối. Chờ 

khô 10-15 phút hoặc đến khi sơn 

lót chuyển từ màu trắng sữa sang 

màu trong.

3. Trộn keo theo tỷ lệ 3/1 (A/B) theo 

trọng lượng. Trộn đều keo. 

4. Trám keo vào khe nối, mở rộng 

sang mỗi bên 5cm tính từ mép khe 

nối. Có thể thi công thêm lớp 2, 3 

sau khi chờ khô 2-3 giờ để tăng độ 

mịn cho bề mặt. 

Chờ khô hoàn toàn 24 giờ và tiến hành chà nhám. 

Sau khi chà nhám có thể bả dẻo bằng acrylic skim và sơn phủ.

Các bước thi công

Scan to learn



1. RF 143 – sơn lót : Loại bỏ bụi mịn và tăng cường bám dính giữa keo trám và bề mặt

2. RF-143 – Keo trám cải tiến cường độ và độ đàn hồi cao, không bị co ngót

3.1 RF-102 – vữa bả dẻo chống nứt dùng trong nhà

3.2. RF-155 – vữa bả dẻo Extra Force. Vữa xi măng bổ sung cốt sợi đàn hồi chống nứt, dùng ngoài trời

4. Sơn phủ

Cấu thành hệ keo trám



(1) RF-143 – Sơn lót 

tăng cường bám 

dính

(2) RF-134 – Keo trám 

đàn hồi

(3.1) RF-102 – Bả dẻo 

đàn hồi dùng TRONG 

NHÀ

(3.2) RF-155 – Bả dẻo 

đàn hồi dùng NGOÀI 

TRỜI



Ủy quyền nhập khẩu và phân phối bởi:

Tổng kho: BT7-16, KĐT Văn Khê, Hà Đông, HN

Hotline: 038.224.1661 | E.Sales@vinats.com
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