KEO CHÍT MẠCH CAO CẤP

HIGH PERFORMANCE
CEMENTITIOUS TILES GROUT

CROSSLINK, keo chít mạch dạng bột mịn trộn sẵn gốc xi măng,
không co ngót, được sử dụng để trét mạch (điền đầy mạch) các loại
gạch, đá, gạch block thủy tinh... Các khu vực khô và ẩm ướt, bể bơi,
trong nhà và ngoài trời.

HIGH PERFORMANCE
CEMENTITIOUS TILES GROUT

KEO CHÍT MẠCH CAO CẤP
THÀNH PHẦN

THI CÔNG

Xi măng, bột khoáng chọn lọc, phụ gia polymer, bột

Sử dụng bàn chít mạch cao su hoặc tương tự, điền

mầu và các phụ gia tăng cường khác.

keo vào mạch, miết mạnh để keo điền đầy vào toàn

PHẠM VI ỨNG DỤNG

bộ khe mạch, vét sạch phần keo thừa trên bề mặt,

Crosslink thích hợp sử dụng chít mạch nội và ngoại
thất, bao gồm: Khu vực khô và ẩm ướt, đài phun nước,
bể bơi, phòng tắm, nhà bếp, tường, sàn nhà
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

lau sạch bề mặt bằng miếng mút ẩm. Không sử
dụng keo đã trộn quá 2h.
Khi mạch đã khô và cứng, sử dụng miếng mút hoặc
khăn khô để lau sạch bề mặt gạch. Trường hợp đặc
biệt, khó vệ sinh, có thể dùng các sản phẩm tẩy rửa

Mầu sắc: Đa dạng

chuyên dụng để làm sạch. Mạch cần bảo dưỡng ẩm,

Tỷ trọng khô: Khoảng 1.35

tránh ánh sáng mạnh trực tiếp và nhiệt độ cao

Thời gian sử dụng: Khoảng 2 giờ (ở 23oC) sau khi trộn

trong thời gian đầu sau khi thi công.

Tỷ lệ trộn nước: 33 – 35 %
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Chuẩn bị bề mặt: Crosslink được sử dụng sau khi bề
mặt ốp lát đã đủ cường độ (thường sau 24 giờ ốp lát).
Bề mặt gạch trước khi thi công chà mạch cần phải
được làm sạch hoàn toàn khỏi tạp chất, bụi bẩn. Khe
mạch cần được làm sạch vữa hoặc keo ốp lát còn sót lại.
Trộn keo: Sử dụng lượng nước phù hợp với lượng keo
cần trộn (33 – 35%), dùng dụng cụ sạch để chứa nước, từ

Không được xịt nước với áp lực cao và tránh sử dụng
hóa chất tẩy rửa mạnh trong khoảng 3 ngày sau khi
thi công.
CHÚ Ý
Để tối ưu các tính chất của Crosslink, có thể sử
dụng các loại dung dịch tăng cường bổ sung hoặc
thay thế nước trong quá trình trộn.
Kết hợp các sản phẩm tẩy chuyên dụng để làm
sạch bề mặt gạch sau khi thi công.

từ đổ bột vào , dùng máy khuấy tốc độ thấp (<300

Sử dụng keo ốp lát chuyên dụng cho từng vị trí và

vòng/phút) để trộn đều keo chít mạch với nước sạch

loại vật liệu, ke góc, ke cân bằng để đem lại độ bền

đến khi được hỗn hợp đồng nhất.

dài lâu và độ phẳng tối ưu cho bề mặt.
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