
 

VICTA-JOINT 
Vữa trám mạch gạch 

MÔ TẢ 
VICTA-JOINT là loại vữa gốc xi măng trộn sẵn cao cấp dùng để trám mạch gạch, đá trong 

và ngoài trời. VICTA-JOINT được sản xuất từ xi măng PCB40, cốt liệu chọn lọc và các phụ gia 
polymer khác. 

ỨNG DỤNG 
- Trám mạch gạch, đá tường và sàn khu vệ sinh các công trình dân dụng; 
- Trám mạch gạch, đá tường và sàn hồ bơi, bể chứa nước,…. 

ƯU ĐIỂM 
- Màu sắc đa dạng, không phai màu; 
- Chống rêu mốc; 
- Chống thấm;  

- Độ bám dính cao;  
- Dễ vận chuyển, sử dụng;  
- Dễ dàng vệ sinh bề mặt. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Số 
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Mức chất 

lượng Phương pháp thử 

1 Dạng sản phẩm - Bột Quan sát 

2 Màu sắc nền cơ bản - Màu trắng Quan sát 

3 Màu sắc cần trộn - Theo yêu cầu Quan sát 

4 Lượng nước sử dụng so với vữa khô % 33 TCVN 3121: 2012 

5 Thời gian sử dụng của vữa sau khi 
trộn nước Phút ≤ 90 - 

6 Cường độ chịu nén sau 28 ngày MPa ≥ 15 TCVN 3121: 2012 

7 Độ co ngót mm/m ≤ 3 EN 12804-4 

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG 
Công thức tính định mức tiêu thụ (tham khảo) 

 
Trong đó:  -   A; B; C và D tính bằng mm 
 
 
 
 



 

Liều lượng sử dụng, g/m2 

Kích thước gạch 
Kích thước khe, (mm) 

2 3 5 
20x20x3,8 khảm thủy tinh 1.300   

50x50x4 khảm 450   
100x100x6 350 500 840 
75x150x7 400 600 980 

150x150x9 350 500 840 
120x240x9   790 
200x200x9 250 380 630 
200x300x9 200 300 530 

300x300x10 190 280 470 
300x600x10 140 210 350 
400x400x10 140 210 350 
500x500x10 110 170 280 

600x1200x11 80 110 200 

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG 
Chuẩn bị bề mặt:  
- Mạch gạch phải được vệ sinh sạch, không dính dầu mỡ, bụi bẩn và không đọng nước. 

Thi công:  
- Trộn VICTA-JOINT với nước theo tỉ lệ: Nước/vữa khô = 1/3 (theo khối lượng). Dùng máy khuấy 

tốc độ thấp (khoảng 300 vòng/ phút) trộn đến khi hỗn hợp vữa đồng nhất. Đối với những mẻ 
trộn với khối lượng ít có thể trộn thủ công; 

- Dùng bay chuyên dụng điền đầy vữa vào mạch, vét hết phần vữa thừa trên bề mặt gạch, đá; 
- Sau khoảng 30 ÷ 60 phút (tùy điều kiện thời tiết) tiến hành lau sạch bề mặt bằng miếng mút ẩm, 

hạn chế lau vào mạch. 

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN  
Đóng gói: 25 kg/bao 
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Thời hạn sử dụng sản phẩm 6 tháng kể từ ngày sản xuất. 

PHÒNG NGỪA 
Sản phẩm có tính kiềm nên có thể gây ra sự kích thích da đối với những người có da nhạy 

cảm. Đeo găng tay và khẩu trang trong khi tiếp xúc với sản phẩm. 

MIỄN TRỪ 
- Thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sản phẩm dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của chúng 

tôi. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ 
thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư và điều kiện thực tế của công trình; 

- Công ty cung cấp sản phẩm, tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật nhưng không bao gồm trách nhiệm 
giám sát việc sử dụng sản phẩm. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất 
của sản phẩm.  


