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Mô tả Keo trám vết nứt Hiflex sealant 
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 Keo trám vết nứt Hi Flex 
sealant[/caption] 

Keo trám nứt Hiflex sealant là sản phẩm keo trám trét trộn sẵnJ gốc acrylic, 
được sử dụng để xử lý và trám các vết nứt từ 2-10 mm. Keo khi khô có độ co 
giãn cao nên rất thích hợp cho việc xử lý các vết nứt, khe có sự di động như 
khung cửa với tường, vết nứt mở rộng, mối nối… Ngoài ra, keo Hi-Flex Sealant 
còn có độ bám dính và liên kết tốt trên nhiều loại bề mặt vật liệu như thạch cao, 
fiber cement, bê tông, cement, gạch, gỗ… 

Tài liệu kỹ thuật: Tài liệu kỹ thuật Hiiflex seallant 

Ứng dụng Keo trám nứt Hiflex sealant 

https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/11/TTSP-KEO-JADE-SOLUTION.pdf
https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/11/Hi-flex.jpg
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 Ứng dụng đa năng của Hi 
Flex[/caption] 

 Sử dụng trám vết nứt cho tường bằng bê tông, thạch cao hoặc tấm fiber 
cement,… 

 Xử lý mối nối hở của tấm thạch cao, tấm cemboard (sơn trực tiếp, không 
áp dụng cho phủ mastic) 

 Trám trét và sửa chữa khung cửa, cửa sổ,… 

 Sử dụng cho nhà phố, tòa nhà cao tầng, nhà xưởng/nhà máy sản xuất, 
các công trình có yêu cầu cao như máy nhiệt điện, thủy điện, trường học, 
bệnh viện,… 

Ưu điểm Keo trám nứt Hiflex sealant 

 Keo một thành phần gốc Acrylic, không dung môi, an toàn tuyệt đối 
 Dễ sử dụng: mở nắp và sử dụng ngay 

 Có xả nhám được. Bám dính tốt trên bột trét hoặc sơn nước, sơn chống 
thấm 

 Keo có độ co giãn cao (x500), có khả năng kết nối tốt ngay cho cả các vết 
nứt do sụt lún. 

 Kháng tia UV cực tốt và có khả năng kháng nước tốt, gia tăng tuổi thọ của 
keo. 
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 Độ bám dính cao trên nhiều bề mặt khác nhau như xi măng, thạch cao, bê 
tông, gỗ,… 

 Không để lại các vết ố vàng như các sản phẩm gốc Silicon. 
 Không cát đá, xi măng, không bụi bẩn. 

Thành phần nguyên liệu của Keo trám vết nứt Hiflex sealant 

 Hỗn hợp Acrylic Polymer 

 Bột khoáng 

 Nước 

 Phụ gia hoạt tính 

Thông số kỹ thuật Keo trám nứt Hiflex sealant 

Độ nhớt ở 250C(1000 Cps): 500 – 700 PH 250C: 8 – 10 

Màu sắc: màu trắng và không màu Tỷ trọng 250C: 1.5 – 1.6 (g/ml) 

Hàm lượng rắn: 82% Độ mịn: < 30 µm 

Cường độ kéo: 2.5 MPa Độ kéo dài: 500% 

Hướng dẫn thi công Keo trám nứt Hiflex sealant 

 Vệ sinh bề mặt vết nứt trước khi trám keo 

 Sử dụng bay (hay dụng cụ tương đương) trám Hi-Flex Sealant vào khu vực 
cần xử lý và nén mạnh. Lượng Hi-Flex Sealant sau khi trám nên cao hơn 
bề mặt khu vực xử lý một ít (để chà nhám làm phẳng sau khi khô) nhưng 
không nên cao quá 3 mm. Sử dụng bay hay vải loại bỏ lớp keo thừa xung 
quanh khu vực xử lý (khuyến cáo nên thi công theo hình chữ "V" để keo 
được lắp đầy xuống đáy. Nên vệ sinh loại bỏ keo thừa hai bên mép ngay 
khi keo chưa khô). 

 Đối với những bề mặt có vết nứt và các lỗ khiếm khuyết lớn thì nên thi 

công từ 2-3 lớp. Để keo khô bề mặt rồi mới tiền hành trét keo lớp thứ 2 và 
không cần thiết chà nhám giữa 2 lớp. Thời gian đợi khô giữa 2 lớp là 3-4h 

 Sau khi Hi-Flex Sealant khô hoàn toàn (thời gian khô phụ thuộc vào độ sâu 
của khu vực xử lý, điều kiện nhiệt độ và độ ẩm không khí), thông thường 
từ 8-12h, tiến hành chà nhám để làm phẳng bề mặt (khuyến cao nên sử 
dụng giấy nhám phá 120 – 180 để tiết kiệm thời gian) 

 Làm sạch bụi bẩn trên bề mặt trước khi thực hiện các bước tiếp theo (trét 
bột hoặc lăn sơn). LƯU Ý: Đối với các khe hở và vết nứt sâu, nên sử dụng 



thêm sợi mút đệm chèn vào chỗ trống trước khi xử lý trám trét bằng keo 
Hi-Flex sealant 

      - Thi công theo hướng dẫn ghi trên nhãn hộp. Kỹ thuật thi công không đúng 
cách có thể dẫn đến sản phẩm hoàn thiện không như mong muốn 

       - Thời gian khô phụ thuộc vào điều kiện thời tiết thi công: độ ẩm cao và 
nhiệt độ thấp thời gian sẽ kéo dài hơn 

Khuyến cáo an toàn 

 Không để keo tiếp xúc trực tiếp với mắt, tránh hít phải bui khi chà nhám 

 Để xa tầm tay trẻ em 

 Không đổ keo thừa vào cống rãnh hay nguồn nước 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 1 kg/hủ và 5 kg/thùng 

Bảo quản Keo trám nứt Hiflex sealant 

 Bảo quản ở nơi khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. 
 Đóng kín nắp sau khi sử dụng (nên phủ thêm 1 lớp màng cách nhiệt hoặc 

ni long trên bề mặt keo để gia tăng thời gian sử dụng) 

 Khuyến cáo: nên sử dụng keo trong thời gian 60 ngày (kể từ ngày mở 
nắp) để keo đạt hiệu quả cao nhất. 

Các loại vật liệu chống thấm phổ biến trong xây dựng 
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