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ĐÓNG GÓI

• Bao 20 kg

BẢO QUẢN
•  1 năm kể từ ngày sản xuất, được bảo 
quản trong bao bì để ở nơi khô thoáng

Gạch 30 x 30 cm. Kinh tế

Kích thước bay trát Định mức Kích thước gạch

4x4 mm. 17.0 m2

6x6 mm. 7.0 m2

Gạch mosaic hoặc cơ nhỏ
10x10 cm.

Gạch cơ trung bình
30x30 cm.

Định mức sử dụng cho bao 20 kg :

Chất kết dính gạch xốp lên đến 30x30 cm

ĐẶC TÍNH

MÔ TẢ

ỨNG DỤNG

ĐỊNH MỨC

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

• Độ bền liên kết tốt

• Độ bám dính tốt

• Gạch ốp tường và sàn

•  Nội thất và ngoại thất

• Thích hợp cho gạch kích thước 30x30 cm

• Bề mặt : xi măng, bê tông .

• Dễ trộn và thi công

 

1. Bề mặt phải sạch và không bám dính dầu mơ

2. Bề mặt sơn phải được tạo nhám bề mặt đến

 80% 

3. Đối với bề mặt bê tông mới phải được bảo dương

 28 ngày.

4. Đối với bề mặt tường mới phải được bảo dương

 7 ngày.
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Thi công

1. Độ dày tối thiểu của vữa từ 2 mm - 6 mm

 tùy thuộc vào độ dày của gạch

2. Không thi công nhiều hơn 1m2 trong 1 lần

phết keo

3. 

 

Cần đảm bảo keo phải còn ướt khi gạch được ốp và 

 

định vị. Để 24 giờ trước khi chít mạch 

4. Khoảng cách giữa các viên gạch không được nhỏ hơn

 6 mm. Hoặc lớn hơn 10 mm rộng và không được

lát gạch.

• Nhiệt độ sử dụng : 5oC đến 35oC.

• Mang găng tay và kính bảo hộ

LƯU Ý

Sử dụng máy trộn để trộn 1 bao Davaco AC - 2

 20 kg với 6 - 6.5 lít nước sạch. Khuấy sản phẩm

 cho đến khi hỗn hợp đồng đều

2. Để vật liệu nghỉ trong vài phút và trộn lại

3. Sản phẩm đã trộn nên sử dụng trong vòng

 45 phút

Chuẩn bị sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. 

 

5. Mạch gạch có độ rộng là 6 mm có thể được kết hợp

 với LANKO 612 ACRYLIC. Đối với các mạch rộng hơn

sử dụng LANKO 603 POLYURETHANE

Đánh giá

Cường độ bám dính (MPa) >0.5

Kiểm tra độ bám dính

: 1-1.1

: 10-15

: 10-15

: 150-240

: 1.5-6

: Không

Định mức (Kg./L.) 

Thời gian mở 20˚C (phút.) 

Thời gian đông kết 25˚C  (phút.)  

Thời gian sống 21˚C (giờ)  

Độ dày lớp (mm.)  

Kiểm tra Sag (mm.)  
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