VICTAMORTAR-RW
Vữa bơm sửa chữa
MÔ TẢ
VICTAMORTAR-RW là loại Vữa trộn sẵn có độ chảy cao, dùng để bơm sửa chữa các cấu kiện bê tông.
VICTAMORTAR-RW là loại vữa bơm 2 thành phần gốc xi măng có tăng cường polymer. Thành phần Polyme
có tác dụng làm tăng độ bền và khả năng chống thấm so với vữa bình thường.
PHẠM VI ỨNG DỤNG
- Thích hợp cho việc bơm gia cố sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp;
- Vữa bơm sửa chữa VICTAMORTAR-RW có cường độ chịu nén, độ bám dính cao và không bị tách
lớp,...;
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
- Dạng sản phẩm: + Thành phần A dạng lỏng, màu trắng;
+ Thành phần B dạng bột, màu xám.
- Bao gói: 35 kg/ bộ (10 lít thành phần A, 25 kg bột thành phần B)
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Cường độ chịu nén

MPa

≥ 25

TCVN 3121: 2003

4

Cường độ bám dính

MPa

≥ 1,0

TCVN 3121: 2003

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Dùng máy khuấy hoặc máy khoan có gắn cánh khuấy để trộn;
- Đổ thành phần A vào thùng trộn có dung tích đủ để trộn. Sau đó, đồng thời cho máy trộn chạy lúc cho
thêm từ từ thành phần B vào. Tiếp tục trộn cho đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất.
- Vữa bơm sửa chữa VICTAMORTAR-RW được trộn theo tỷ lệ Thành phần A/ B = 1 : 2,5 (10 lít thành
phần A trộn với 25 kg bột thành phần B);
- Nên sử dụng sản phẩm trong vòng 30 phút kể từ khi trộn;

- Thời gian sử dụng sản phẩm 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

