
APOXY EM101 là một loại keo/vữa gốc EPOXY hai
thành phần, có khả năng kháng hóa chất, chịu nhiệt độ
sử dụng cao, bám dính cao với các bề mặt sạch và chắc
chắn.

MÔ TẢ

Thi công ốp lát gạch bể bơi nước mặn, bể bơi nước
nóng, khoáng nóng, xông hơi…nơi chịu tác động kép
của nhiệt độ cao, độ ẩm, sốc nhiệt và khoáng chất ăn
mòn.
Thi công cho các loại đá có lớp lưới gia cường mặt sau.

ỨNG DỤNG

Thành phần chính: Nhựa Epoxy
Trạng thái: Dạng Paste

ĐẶC ĐIỂM

Quy cách: Bộ 11kg ( A+B= 10+1)

QUY CÁCH

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời

BẢO QUẢN

24 tháng kể từ ngày sản xuất

HẠN SỬ DỤNG

Kháng hoá chất, muối khoáng, không co ngót
Bám dính rất cao, có thể thi công được trên nền ẩm
Phù hợp để thi công ốp lát các loại gạch, gốm sứ (
granite, ceramic, mosaic…), đá tự nhiên, đá nhân tạo,
các loại đá nhậy cảm với chất kết dính gốc nước.
Phù hợp cho các loại đá dễ bị ố, ngả màu như đá cẩm
thạch, đá kết tụ
Chống thấm và không gây ố màu cho đá
Chịu nhiệt và sốc nhiệt, phù hợp với thi công ở bể bơi,
bể sục khoáng nóng, phòng xông hơi.

ƯU ĐIỂM

APOXY EM101

Vữa/Keo gốc nhựa EPOXY 2
thành phần
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Ränh V, 1.5 mm thi công được 11.5-12.5 m2/bộ 11kg
Rãnh V, 4 mm thi công được 3.5-4.5 m2/bộ 11kg
Rãnh vuông, 3x3 mm thi công được 5.5-6.5 m2/bộ
11kg
Rãnh vuông, 6x6 mm thi công được 2.7-3.3 m2/bộ
11kg

ĐỊNH MỨC THAM KHẢO
Loại bay răng cưa

* Trung bình: 1.5-1.7 kg/mm/m2
*Định mức chỉ có tính tham khảo, các yếu tố khác ảnh hưởng
nhiều như độ phẳng, độ nghiêng nền, loại bay sử dụng, biện
pháp, tay nghề thợ thi công...
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 SẢN XUẤT TẠI:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI SAO CHÂU Á
Tầng 2 CT 2&3, KĐT Dream Town, Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
(84-24) 2210.1292 | www.asia-star.vn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Làm sạch bề mặt thi công, loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ,
các tạp chất khác.
Bề mặt cần đảm bảo khô cứng, bằng phẳng.
Các khe co giãn là bắt buộc với các bề mặt nền rộng
và theo tiêu chuẩn. Các khe co giãn cần được lấp đầy
bằng vật liệu đàn hồi phù hợp.
Đối với bề mặt là lớp vữa tô hoặc trát, nên chờ cho
lớp nền khô, cứng chắc hoàn toàn, trung bình là 7
ngày cho mỗi chiều dày 1cm trước khi dán gạch.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT THI CÔNG:

Lấy lượng vữa vừa đủ phủ lên bề mặt cần thi công.
Dùng bàn bả hoặc bay răng cưa dàn đều keo bằng
phương pháp kéo nghiêng 1 góc 60 độ so với bề mặt
thi công, tạo ra các lớp vữa đồng đều.
Đặt vật liệu cần dán vào các vị trí phù hợp.
Dùng búa cao su hoặc tay gõ nhẹ lên bề mặt vật liệu
để cố định và giúp tăng độ bám dính tối đa giữa vật
liệu với keo.

THI CÔNG

Với các bề mặt không thông dụng, cần đánh giá và thử
nghiệm trước khi tiến hành ứng dụng sản phẩm trên một
khu vực lớn.
Không thêm nước hoặc dung môi, trộn đúng tỷ lệ, nên trộn
hết một bộ sản phẩm theo quy cách.
Nên thi công ở nhiệt độ mát từ 15-30 ℃ , tránh tối đa thi
công ở nhiệt độ cao hơn 35 ℃ , nếu bắt buộc cần che chắn
để giảm nhiệt độ khu vực thi công, làm mát bằng cách
ngâm keo trong nước đá hoặc để keo trong phòng lạnh 24h
trước đem ra sử dụng.
Không thi công keo trên mặt nền có nhiệt độ cao, keo sẽ
đóng rắn nhanh và khó vệ sinh

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

Trong điều kiện thi công ở nhiệt độ thấp, cần bảo vệ
bề mặt sau khi thi công tránh lưu thông cho đến khi
keo đóng rắn hoàn toàn.
Để xa tầm tay trẻ em.
Chỉ trộn lượng keo phù hợp với diện tích cần thi
công, trộn với lượng lớn sẽ làm giảm thời gian thi
công.
Làm sạch dụng cụ bằng cách chà, cọ với nhiều nước
khi keo còn mới, nếu đã cứng chỉ có thể loại bỏ bằng
cơ học hoặc hóa chất chuyên dụng.

AN TOÀN

Các thông tin và đặc biệt là những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm ASIA STAR, được

cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của ASIA STAR về sản phẩm trong điều kiện được

lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của ASIA STAR. Trong ứng dụng thực tế, chúng

tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế

của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng

dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với

mục đích thi công mong muốn không. ASIA STAR có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình. Người sử dụng phải luôn tham

khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

Trộn 2 thành phần A: B theo tỷ lệ 10:1 ( về khối
lượng) bằng máy khuấy ở tốc độ chậm dưới 400
vòng/phút đến khi hỗn hợp đồng nhất.

PHƯƠNG PHÁP TRỘN


