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Amotec-05 là phụ gia 
dạng bột, nguyên 
liệu nhập khẩu, thân 
thiện với môi trường, 
không độc hại, được 
ứng dụng làm phụ 
gia trộn cùng vữa thi 
công ốp-lát, có nhiều 

ưu điểm như sử dụng đơn giản, dễ dàng, chi 
phí thấp và hiệu suất ổn định trong khi vẫn 
đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của vữa ốp lát 
chuyên dụng (tiêu chuẩn) 
 
Ưu điểm 
 Dạng bột dễ định lượng và phối trộn 
 Cách sử dụng đơn giản, dễ dàng 
 Tăng tính dễ thi công cho vữa 
 Tăng độ linh động của hỗn hợp vữa 
 Kéo dài thời gian thi công 
 Giảm co ngót và nứt vữa 
 Tăng cường khả năng bám dính giữa 

gạch ốp lát với bề mặt nền (tường, sàn..) 
 Chi phí thấp 
 
Cách sử dụng 
 Trộn đều phụ gia Amotec - 05  với hỗn 

hợp xi măng - cát theo tỷ lệ nhất định 
(cho ứng dụng ốp hoặc lát gạch) có thể 
sử dụng máy trộn cầm tay hoặc cối trộn 
tùy theo khối lượng vữa cần trộn 

 Cho nước sạch vào hỗn hợp vữa theo tỷ 
lệ định trước, trộn đều đến khi được hỗn 
hợp vữa dẻo đồng nhất, không vón cục. 
Dừng trộn khoảng 2 - 3 phút cho phụ 
gia phát huy tác dụng, sau đó trộn lại và 
sử dụng 

 Sử dụng vữa vừa trộn để thi công ốp 
hoặc lát gạch-đá 

 
Lưu ý: Xử dụng cát (ẩm) sạch, đã sàng lọc loại 
bỏ tạp chất , cỡ hạt trung bình ≤ 0.5 mm. 
Nước sử dụng là nước sạch (khuyên dùng), xi 
măng pooclang thông thường 

 
Đặc tính kỹ thuật 

 
 
 

 
An toàn 
 Không ăn được 
 Để xa tầm tay trẻ em 
 Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt 
 Nếu tiếp xúc, rửa sạch bằng nước 

Định dạng Hỗn hợp bột , màu trắng 

Hàm rắn 100 % 

Tỷ trọng (g/cm3) ~ 0.7 

pH 6-8 

Cỡ hạt (µm) ≤ 80  

Bảo quản Kín, 12 tháng nơi khô mát, 
tránh ánh sáng trực tiếp 

Nguyên liệu Ốp gạch Lát gạch 

Amotec 05 (kg) 1 1.25 

Xi măng (kg) 50 
(1 bao) 

50 
(1 bao) 

Cát ( ẩm) (kg) (~1.4) 100 
(4 thùng x 18 lít) 

200 
(8 thùng x 18 lít) 

Nước sạch (lít) 27 - 32 
(1.5 - 1.8 thùng 18 lít) 

45 - 54 
(2.5 - 3 thùng 18 lít) 

Xi / cát (%) 50 25 

Amotec / vữa khô (%) ~ 0.66 ~ 0.5 

Cường độ bám dính 
(tiêu chuẩn) N/mm2 ≥ 0.5 ≥ 0.5 

Tỷ lệ trộn (khuyến cáo) 
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Vật liệu Hồ dầu Vữa + Amotec 05 
(Ốp, 5mm) 

Vữa + Amotec 05 
(lát nền 10 mm) 

Đơn giá 
(VNĐ) 

Amotec 05 (kg) 0 1 1.25 220.000 

Xi măng pooclang (kg) 50 50 50 1.500 

Cát (kg) 0 100 200 200 

Tổng khối lượng vật liệu (kg) 50 151 251.25 

Tổng giá VL(VNĐ) 75.000 315.000 390.000 

Định mức khô (kg/ m2)  ~ 8.5 ~ 9 ~ 18 

m2 ốp gạch 5.88 16.78 13.96 

Giá thành trung bình (VNĐ/m2) 12.755 18.772 27.936 

Định mức được tính dựa trên các thông số tham khảo như: 
 Thi công Ốp gạch và lát gạch, định mức tương đối 
 Định mức tiêu hao xi măng khô (với phương pháp ốp hồ dầu) là 8.5 kg /m2  
 Định mức tiêu hao của hỗn hợp vữa khô có Amotec là 9 kg/m2 
 Chiều dày lớp vữa thi công ốp gạch là 5 mm 
 Chiều dày lớp vữa thi công lát nền là 10 mm 

Đơn giá vật 
liệu tạm 

tính 

Đơn giá vật liệu (VNĐ/kg) 1.500 2.086 1.552 


