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                                                            ARISSEAL - Các Giải Pháp Hóa Chất Xây Dựng  

 

 

ARISSEAL® 308 
Vữa tự san phẳng cường độ cao 

 
 Mô tả sản phẩm: 

 Arisseal® 308 là loại vữa trộn sẵn có đặc tính tự san phẳng, có cường độ cao được dùng làm phẳng các nền bê tông để 

thi công các lớp tiếp theo như sơn epoxy, sàn gỗ, sàn vinyl … 

 

 Ứng dụng sản phẩm:    

* Làm phẳng cho các sàn bê tông, bê tông cốt thép để thi công các lớp tiếp theo như sơn epoxy, trải thảm hay lát sàn gỗ, sàn 

vinyl, … 

* Tạo lớp cách ẩm cho các sàn bê tông, bê tông cốt thép để thi công các lớp tiếp theo 

* Ứng dụng rộng rãi trong thi công mặt sàn các công trình bệnh viện, trường học, nhà thi đấu, xưởng sản xuất, chế tạo, … 

 

 Đặc điểm/ Ưu điểm: 

* Đạt cường độ nhanh, đi lại được sau 10h. 

* Một thành phần – dễ thi công. 

* Đặc tính chảy tuyệt vời. 

* Bám dính tuyệt vời với bê tông, không có ngót. 

* Không chứa amo ni ắc, chống mài mòn 

* Thân thiện môi trường 

 

Thông tin sản phẩm: 

 

Thành phần kết dính Xi măng Portland, Cát silica chọn lọc và các phụ gia 

Màu sắc Xám  

Đóng gói Bao 25kg 

Định mức cơ sở Khoảng 1.85 kg/m2 với độ dày 1mm                  

Tỷ trọng 1.500kg/ m3 

Tỷ lệ nước/bột Khoảng 5 - 7 lít nước trộn cho bao bột 25kg 

 

 Thông số kỹ thuật: 

Cường độ chịu nén (Sau 28 ngày) (ASTM C109; 2002) >40MPa 

Cường độ chịu uấn (Sau 28 ngày)  >6.0MPa 

Khả năng chịu mài mòn (Sau 28 ngày)  3.7 g 

Nhiệt độ thi công  5 – 30  

Thời gian thi công  25 – 35 phút 

Độ chảy ống Suttat (ASTM C939:1994a) >25cm 

Cho phép thi công nhẹ   8 – 10 giờ 

 

Hướng dẫn thi công: 

Chẩn bị bề mặt:  

* Vệ sinh sạch bề mặt, không dính bụi bẩn, dầu mỡ và các tạp chất khác 

* Làm ẩm bề mặt đến bão hòa nước nhưng không để đọng nước trước khi thi công. 
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Tỉ lệ trộn: 

* Trộn Arisseal 308 bằng máy trộn có gắn cánh khuấy hoặc máy trộn vữa theo tỉ lệ: 1 kg vữa khô trộn với 0,2 – 0,25 lít nước. 

Lựa chọn tỷ lệ nước dùng cho phù hợp. Thành phần bột được thêm dần vào lượng nước đã lường trước và trộn cho tới khi hỗn 

hợp vữa đạt độ đồng nhất. Thời gian trộn từ 4 – 5 phút. 

Thi công: 

* Thi công lớp lót sử dụng phụ gia kết nối Arisseal® Latex trộn với xi măng + nước tạo tác nhân kết nối 

* Rót vữa ra mặt sàn hoặc nền dùng bàn bả răng cưa để gạt vữa, sau đó dùng lu gai để phá bột khí bề mặt, vữa Ariseal 308 sẽ 

được bù đầy các vị trí lồi, lõm và tự san tạo nên mặt phẳng nhẵn. 

* Sau khi thi công xong 02 ngày sản phẩm phải được bảo dưỡng ẩm.  

 

Vệ sinh dụng cụ:  Rửa sạch tất cả dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng. 

Sức khỏe & An toàn: 

* Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu bị bắn vào mắt phải rửa ngay bằng nước sạch và tìm đến tư vấn y tế. 

* Khi sử dụng cần tham khảo các tài liệu về sức khỏe & an toàn, bảo quản sản phẩm. 

* Khi thi công nên đeo găng tay và kính bảo hộ 

* Không đổ sản phẩm vào nguồn nước sinh hoạt. 

* Tránh xa tầm tay của trẻ em. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHAT MINH CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED 

AREA 6, TIEN CHAU WARD, PHUC YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIET NAM. 

PHUC YEN IP, PHUC THANG WARD, PHUC YÊN CITY, VINH PHUC PROVINCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

*Lưu ý quan trọng: Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của ARISSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có 

kỹ thuật và họ tự thi công, tự chịu rủi ro. Thông tin trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp 
dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. ARISSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để 

đảm bảo rằng bạn được tư vấn kỹ thuật, thông tin về sản phẩm chi tiết liên hệ ARISSEAL 


