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0945.88.33.44 để được tư vấn và hỗ trợ 

MÔ TẢ AC LEVELING 

 

Vữa tự san phẳng AC Leveling là vữa trộn sẵn một thành phần gốc xi măng, có 
khả năng tự san bằng tuyệt vời, dùng để thi công tạo lớp lót tạo bề mặt phẳng, 
nhẵn cho nền trước khi thi công các lớp hoàn thiện khác.. 

Vữa tự san phẳng AC Leveling gốc xi măng một thành phần nên dễ dàng sử 
dụng, có thể thi công bằng máy hoặc thủ công tạo bề mặt hoàn thiện đẹp, tăng 
giá trị mỹ quan cho công trình của bạn. 

ỨNG DỤNG AC LEVELING 
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[caption id="attachment_2111" align="aligncenter" width="240"]

 Thi công AC Leveling[/caption] 

Vữa tự san phẳng AC Leveling được sử dụng để sửa chữa cho nền, sàn cũ bị hư 
hỏng do ăn xâm thực, va chạm hoặc mài mòn trong quá trình sử dụng. 

Tạo độ bằng phẳng cho các bề mặt nền sàn mới hoặc các sàn cải tạo trước khi 
thi công gạch men, lát đá, trải thảm, sàn gỗ, tấm vynil, sàn epoxy... 

ƯU ĐIỂM AC LEVELING 
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 Thi công vữa tự san 
phẳng[/caption] 

Một thành phần, dễ dàng sử dụng 
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Độ chảy lỏng cao và tự san bằng bề mặt. 

Ổn định về thể tích, không co ngót, không rạn nứt bề mặt. 

Có thể thi công bằng máy bơm hoặc thủ công. 

Tốc độ phát triển cường độ nhanh. 

Bề mặt hoàn thiện đẹp, tăng giá trị thẩm mỹ cho công trình.  

Không độc hại, thân thiện với môi trường, không chứa ion clo. 

THI CÔNG AC LEVELING 

Bề mặt trước khi thi công cần được làm sạch, không nhiễm các chất bẩn như 
hợp chất tháo ván khuôn, hợp chất bảo dưỡng, dầu mỡ và bụi bẩn. Bề mặt phải 
khô ráo và không đọng nước. Cường độ chịu nén của bề mặt nền phải đạt tối 
thiểu 20 Mpa. Các vị trí bị hư hại như rỗng, rỗ, bong tróc … cần đục bỏ hoàn 
toàn bằng biện pháp cơ học. 

Cần thi công lớp lót bằng sản phẩm Latex Prime để đảm bảo độ bám dính tốt 
nhất giữa nền và lớp vữa. AC Leveling cần được thi công khi lớp lót vẫn còn ướt. 

Vữa tự san phẳng AC Leveling được trộn theo phương pháp đổ nước đã được 
định lượng vào thùng trộn và cho từ từ bột vào, tiến hành khuấy đều hỗn hợp 
bằng máy trộn ở tốc độ thấp (khoảng 400 – 600 vòng/phút). Trộn đều hỗn hợp 
đến khi đồng nhất và không còn vón cục, thời gian trộn ít nhất là 5 phút và giữ 
thùng cố định từ 2 -3 phút sau khi trộn xong để loại bỏ các bọt khí hoàn toàn. 

Nên thi công hỗn hợp vữa ngay sau khi đã trộn xong, thời gian cho phép thi 
công khoảng 30 phút ở nhiệt độ 25 độ C (không chênh lệch quá 2 độ C). 

Thi công Vữa tự san phẳng AC Leveling lên bề mặt đã được thi công lớp lót bằng 

các dụng cụ như cây gạt, bàn cào răng cưa hoặc các thanh cán nền để đạt được 
độ dày mong muốn. Có thể thi công bằng máy bơm chuyên dụng. 

Lưu ý: 

Độ dày tối đa cho 1 lớp thi công là 5mm. Nếu từ 2 lớp trở lên thì phải quét lớp 
kết dính Latex Primer trước khi thì công lớp kế tiếp. 



Vữa tự san phẳng AC Leveling là loại vật liệu mang tính kiềm, vì vậy cần hạn chế 
tối thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu sản phẩm rơi vào mắt cần rửa ngay 
bằng nước sạch và đến cơ sở y tế gần nhất. 

Thông số kỹ thuật: 
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Bảng thông số kỹ thuật AC Leveling[/caption] 

Đóng gói 

Trạng thái dạng bột có màu xám, đóng gói 25 kg/bao. 

Bảo quản 

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Hạn sử dụng 6 tháng. 

Hướng dẫn thi công chống thấm nhà vệ sinh 

 

Liên hệ  

CÔNG TY TNHH TM&DV 586 
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VP HCM: Tam Bình- Tam Phú-Thủ Đức-Hồ Chí Minh 

Hotline: 0945.88.33.44 

Email: quanly586@gmail.com 

Website: chongtham586.vn 

 


