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Báo giá Mortar R xin liên hệ Hotline 0945.88.33.44 để được tư vấn và 
hỗ trợ 

MÔ TẢ VỮA SỬA CHỮA BÊ TÔNG MORTAR R 
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 Vữa Mortar 
R[/caption] 

Vữa sửa chữa bê tông Mortar R được kết hợp từ polyme và xi măng kèm thêm 
phụ gia đặc biệt sử dụng kết hợp với các loại lưới để ngăn ngừa vết nứt và 
tương thích với sự giãn nở của bê tông 

Tài liệu sản phẩm: Xem/tải Tại đây! 

ƯU ĐIỂM VỮA SỬA CHỮA BÊ TÔNG MORTAR R 

http://www.ccp.com.vn/vi/chuyen-muc-tin-tuc/san-pham/sua-chua-be-tong/mortar-r_t284c380n3065
https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/07/Motar-R.png
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 Sửa chữa bê 
tông rỗ tổ ong[/caption] 

Thi công dễ dàng, chỉ cần trộn thêm nước sạch. 

Cường độ cơ học cao. 

Cường độ phát triển nhanh. 

Tương thích với sự giản nở của bê tông. 

Kết dính tuyệt hảo với thép và bê tông. 

Không có clorua, không ăn mòn cốt thép. 

Không độc hại. 

Sử dụng kết hợp với các loại lưới để ngăn ngừa các vết nứt. 

Khả năng chống thấm tuyệt hảo. 

ỨNG DỤNG VỮA SỬA CHỮA BÊ TÔNG MORTAR R 

https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/07/Sika-sua-chua-be-tong-ro-to-ong.jpg
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 Sửa chữa 
bề mặt bê tông rỗ tổ ong[/caption] 

Vữa sửa chữa bê tông thích hợp sử dụng trong các công việc như: 

Sửa chữa nhanh cho các bề mặt kết cấu bê tông đứng và nằm ngang (phần kết 
cấu nổi hoặc ngầm); 

Sửa chữa nhanh kết cấu bê tông bị rỗng, rỗ và bong tróc bề mặt; 

Sửa chữa kết cấu bê tông để tăng khả năng chống thấm, chống ăn mòn, chống 
mài mòn, kháng dầu, kháng hóa chất và chất thải. 

THI CÔNG VỮA SỬA CHỮA MORTAR R 

Bề mặt bê tông hoặc thép cần được làm sạch, loại bỏ dầu mỡ và các tạp chất, 
phải được tưới nước cho đến khi bão hòa đều toàn bộ nhưng không đọng lại 
nước trước khi thi công. 

Đối với mẻ trộn có thể tính dưới 15 lít ta có thể trộn bằng mấy trộn cầm tay kết 
hợp cánh khuấy, tốc độ tối thiểu 450 vòng/phút 

https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/07/615.jpeg


Đối với mẻ trộn có thể tích từ 15 lít trở lên, cần sử dụng máy trộn cưỡng bức có 
dung tích phù hợp. 

Thời gian trộn tối thiểu phải là 5 phút để hỗn hợp vữa đạt yêu cầu về độ đồng 
nhất. 

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 

Nếu chiều sâu vị trí cần sửa chữa vượt quá 20mm, nên thi công thành nhiều lớp, 
chiều dày tối đa cho mỗi lớp là 20mm. Đảm bảo lớp trước đã cứng và nhám 

trước khi thi công lớp tiếp theo. 

LƯU Ý THI CÔNG  

Phải trộn hỗn hợp vữa đến khi đồng nhất, không bị vón cục. Giảm lượng dùng 
thành phần B sẽ làm hỗn hợp dẻo và đặc quánh hơn. 

Để đạt được toàn bộ tính năng của vật liệu gốc xi măng thì việc bảo dưỡng là 
điều tối quan trọng. Trong 3 ngày đầu cần tiến hành bảo dưỡng ẩm bề mặt vữa 
bằng cách phun nước, tưới nước hoặc phủ bao tải ẩm. 

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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Thông số kỹ thuật vữa sửa chữa bê tông Mortar R[/caption] 

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VỮA SỬA CHỮA MORTAR R 

Khối lượng thể tích: 2.07 kg/lít vữa sau khi trộn 

Tỷ lệ trộn: Tỷ lệ dùng thành phần B là 17.2% theo khối lượng của thành phần A; 

Hỗn hợp sau khi trộn có thể tích là 14.5 lít cho 01 bộ 29.3kg, Cần 69 bộ cho 1 
m3 vữa 

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM  

Trạng thái / Màu sắc: 

Thành phần A có dạng bột màu xám được đóng trong bao 25kg/bao. 

Thành phần B dạng lỏng có màu trắng sữa được chứa trong can 4.3kg/can. 

Bảo quản 

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. 

Hạn sử dụng 06 tháng. 

Sika Monotop R 

https://chongtham586.vn/san-pham/sika-monotop-r/
https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/07/Mortar-R.jpg


 

Liên hệ  

CÔNG TY TNHH TM&DV 586 

Địa chỉ: 37 Hưng Thịnh-Yên Sở-Hoàng Mai-Hà Nội 

VP HCM: Tam Bình- Tam Phú-Thủ Đức-Hồ Chí Minh 

Hotline: 0945.88.33.44 

Email: quanly586@gmail.com 

Website: chongtham586.vn 

 


