
VICTAMORTAR -  RP
Vữa sửa chữa bê tông

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Victamortar-RP là loại vữa sửa chữa 2 thành
phần gốc xi măng có tăng cường polymer.
Thành phần A dạng lỏng màu trắng sữa là
polyme tổng hợp đa tính năng, thành phần B
dạng bột màu xám được tổ hợp từ xi măng, cốt
liệu chọn lọc và một số phụ gia đặc biệt khác.

- Victamortar-RP có cường độ chịu nén cao, độ
bám dính cao, có khả năng chống thấm, chống
ăn mòn và chống mài mòn cao.

PHẠM VI ỨNG DỤNG

- Dùng cho việc trám vá, sửa chữa các bề mặt
gốc xi măng, bề mặt các kết cấu bê tông (cột,
dầm, sàn, tường – các kết cấu ngầm hoặc nổi) bị
rỗ, bị bong tróc hoặc bị rỗng;

- Sửa chữa các kết cấu bê tông bị ăn mòn;

- Sửa chữa các bề mặt bê tông để tăng khả
năng chống thấm, chống ăn mòn.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đục tẩy vùng bê tông rỗ, chất lượng kém và vệ sinh bề mặt sạch bằng nước trước khi trát;

Trộn vữa Victamortar RP theo tỉ lệ thành phần A (dung dịch) với thành phần B (bột) theo tỉ lệ A/B = 1/6 (1

bao bột trộn với 1 can dung dịch). Nên trộn đều bằng máy với thời gian trộn khoảng (2 ÷ 4) phút.

Dùng bay để trát vữa vào bề mặt cần sửa chữa, xoa phẳng hoàn thiện.

ĐÓNG GÓI

Bao gói: 35 kg/ bộ (thành phần A: 5 lít/ can; thành phần B: 30 kg/ bao)
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm, nước.
Sử dụng sản phẩm 6 tháng kể từ ngày sản xuất.

Số TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Thành phần A Thành phần B Phương pháp thử

1    Dạng sản phẩm - Lỏng Bột Ngoại quan

2    Màu sắc - Trắng sữa Xám Ngoại quan

5    Cường độ chịu nén MPa ≥ 45 TCVN 3121:2003

6    Cường độ bám dính MPa ≥ 1 TCVN 3121:2003

7    Tỉ lệ trộn - A : B = 1 : 6 (theo khối lượng)

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT




