
 

 

 

THÔNG TIN KỸ THUẬT DÒNG KEO TRÁM TRÉT 

JADE’S SOLUTION 

 

 

Hi – Flex Sealant 
keo trám vá tường chuyên dụng cho tường ngoài 

trời. 

 

Hi-Flex 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… 

HẠNG MỤC ỨNG DỤNG 

• 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 NỔI TRỘI 

• 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. 

• 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 

• Hỗn hợp Acrylic Polymer 

• Bột khoáng 

• Nước 

• Phụ gia hoạt tính 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

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 

• 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 

• 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. 

 

------------------------------------------------⁂⁂⁂⁂⁂⁂--------------------------------------------------- 

 



Wall Putty (2 in 1) 

keo trám vá tường chuyên dụng cho tường nội thất 

(trong nhà) 

 

Wall Putty là sản phẩm mastic dạng trộn sẵn gốc 

acrylic, được sử dụng để trám trét, sửa chữa và làm 

phẳng các khiếm khuyết trên bề mặt kiến trúc (tường 

trần gạch, xi măng, thạch cao…) như lỗ đinh, vết nứt 

chân chim, những chỗ tiếp giáp giữa tường và khung 

cửa và cửa sổ. Đặc biệt, khi pha loãng Wall Putty 

với khoảng 40% nước, sẽ được sản phẩm sơn lót nội 

ngoại thất có chất lượng tuyệt vời với độ phủ cao, 

tính bám dính và khả năng kháng kiềm tốt  

 

HẠNG MỤC ỨNG DỤNG 

• Trám trét và làm phẳng các lỗ đinh, ốc vít, tắc kê hoặc lỗ khoan,… 

• Trám vá các vết nứt tường có kích thước nhỏ, vết nứt chân chim 

• Trém trét, xử lý khe hở, khiếm khuyết khi thi công tấm ván gỗ, gỗ công nghiệp 

• Xử lý làm phẳng lỗ đinh và mối nối cho tường thạch cao. 

• Sử dụng làm sơn lót nội và ngoại thất khi pha loãng thêm khoảng 40% nước. 

 

ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI 

• Keo một thành phần gốc Acrylic trộn sẵn 

• Tiện lợi, dễ dàng sử dụng, mở nắp sử dụng ngay 

• Thời gian khô nhanh, dễ dàng chà nhám 

• Độ cứng cao, độ co rút thấp 

• Bám dính tốt trên nhiều bề mặt khác nhau: bê tông, xi măng, thạch cao, gỗ,… 

• Không dung môi, an toàn tuyệt đối 

• Làm sơn lót nội – ngoại thất khi pha loãng với 40% nước. 

• Không cát đá xi măng, không bụi bẩn. 

 

THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU 

• Hỗn hợp Acrylic Polymer 

• Bột khoáng 

• Nước 

• Phụ gia hoạt tính 



 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG 

• Vệ sinh bề mặt cần xử lý: loại bỏ bụi bẩn, mảng bong tróc của lớp sơn cũ và các vết dầu 

mỡ (nếu có),… 

• Khuấy đều và sử dụng bay hoặc dụng cụ chuyên dụng để trám keo wall putty vào khu 

vực cần xử lý, nén mạnh để keo được đẩy sâu vào bên trong. 

• Chờ 1-2 tiếng để keo khô hoàn toàn rồi tiếp tục trám lớp thứ 2 (nếu vị trí trám vẫn chưa 

được lắp đầy).  

• Tiến hành xả nhám sau khi keo khô hoàn toàn (thông thường sau 2-4h) 

• Vệ sinh bụi bẩn trên bề mặt trước khi thực hiện các bước tiếp theo (trét bột hoặc lăn sơn) 

LƯU Ý: xuất hiện đường nứt nhỏ trên bề mặt keo wall putty sau khi khô là do vết nứt/lỗ 

đinh/lỗ khoan sâu nên 1 lượng keo bị rút xuống đáy nên dẫn đến tình trạng keo bề mặt không 

đủ đầy. Cách xử lý: tiếp tục trám tiếp lớp keo thứ 2 hoặc thứ 3.  

- Pha loãng với 40% nước để làm sơn lót nội – ngoại thất. 

 

KHUYẾN CÁO AN TOÀN 

 

 

• Không để keo tiếp xúc trực tiếp với mắt, 

tránh hít phải bụi keo khi chà nhám. 

 

• Thi công đúng theo hướng dẫn để keo đạt 

chất lượng tốt nhất 

 

• Để xa tầm tay trẻ em 

 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 0.5 kg/hủ; 1.5 kg/hủ; 5 kg/thùng và 16 kg/thùng. 

 

BẢO QUẢN 

• 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. 



------------------------------------------------⁂⁂⁂⁂⁂⁂--------------------------------------------------- 

 

Jade.Joint.FC 

Keo xử lý mối nối cho tấm Fiber Cement 

 

Jade.Joint.FC là sản phẩm keo trộn sẵn gốc acrylic, 

được ứng dụng cho thi công xử lý mối nối của tấm 

Fiber Cement hoặc tấm Calcium Silicate. Sản 

phẩm còn được sử dụng để che và hoàn thiện lỗ 

đinh, vít và các vết nứt, hở trong quá trình thi công 

tấm. Keo xử lý mối nối Jade.Joint.FC đáp ứng đầy 

đủ và hiệu quả nhất các yêu cầu kỹ thuật trong thi 

công xử lý mối nối như độ bám và kết dính trên bề 

mặt tấm cao, tiết kiệm thời gian thi công, cường độ 

chịu uốn cao, có thể chà nhám làm phẳng, và ứng 

dụng đồng bộ với các nguyên liệu, sản phẩm phụ 

kiện hiện tại của thị trường trong nước như bột bả 

matic, sơn, băng keo lưới/giấy 

 

HẠNG MỤC ỨNG DỤNG 

• Cho tường, trần, vách ngăn fiber cement/calcium silicate 

• Khu vực nội thất 

 

ƯU ĐIỂM NỐI TRỘI 

• Độ kết dính và bám bề mặt tấm cao 

• Thời gian xử lý mối nối nhanh hơn 

• Không bị nứt và co rút. Thích hợp với thời tiết và cách thức thi công trong nước 

• Không gây nứt bột mastic và sơn 

 

THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU 

• Hỗn hợp copolymer 

• Các loại bột khoáng 



• Phụ gia hoạt tính 

• Cellulose fiber 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Thời gian khô mỗi lớp: 15-20 phút 

 

Thời gian khô hoàn toàn (3 lớp): 3-12h 

Độ phủ lý thuyết: 6-8 mét dài 

Độ nhớt: 250,000-300,000 cp 

pH:7-9 

Nhiệt độ khi thi công: 20◦C - 35◦C. 

Hàm lượng chất rắn khô (%): 75% 

Màu sắc: trắng 

 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG 

• Để một khe trống tại vị trí mối nối của hai tấm fiber cement rộng khoảng 3mm 

• Bề mặt tấm chổ xử lý mối nói nên được làm sạch bụi và khô 

• Khuấy đều trước khi sử dụng 

• Trét một lớp bột xử lý mối nối rộng khoảng 7cm vào vị trí khe giữa mối nối của hai tấm 

và điền kín khe hở 

• Dán băng keo giấy hoặc băng keo lưới chuyên dụng lên trên lớp bột trét 

• Sử dụng dụng cụ bay ép và vuốt băng keo với lực vừa đủ, sao cho lớp băng keo được tiếp 

xúc hoàn toàn với lớp bột xử lý và tránh xuất hiên các lớp nhăn và chùn. 

• Trét các đầu vít bằng bột xử lý mối nối 

• Đợi lớp bột thứ nhất khô hoàn toàn, trét lên trên bề mặt lớp băng keo một lớp bột thứ hai 

rộng khoảng 15 cm sao cho lớp bột thứ hai che phủ hoàn toàn bề mặt lớp băng keo 

• Sau khi lớp thứ hai khô hoàn toàn, phủ thêm một lớp bột thứ ba rộng khoảng 20cm lên 

trên. 

 

KHUYẾN CÁO AN TOÀN 

• Các tấm Fiber cement/ Calcium Silicate phải được thi công đúng kỹ thuật trước khi sử 

dụng keo Jade.Joint.FC. 



• Sản phẩm không thể tối ưu hiệu quả với các kết cấu không vững chắc và có dao động 

• Thi công đúng theo chỉ dẫn được trình bày trên nhãn hộp 

• Không để keo tiếp xúc trực tiếp với mắt, tránh hít bụi khi chà nhám 

• Để xa tầm tay trẻ em 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 1kg/hủ, 5 kg/thùng và 12 kg/thùng 

BẢO QUẢN 

• Sản phẩm được lưu trữ tại nơi khô ráo và thoáng mát. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng 

nóng và nhiệt độ cao 

• Khi mở nắp và sử dụng xong, cần đậy kín nắp 

ĐỐI TÁC: Vĩnh Tường, Dura, Tiến Phát, Thế Giới Vật Liệu, Trường Giang,… 

------------------------------------------------⁂⁂⁂⁂⁂⁂--------------------------------------------------- 

Jade.Joint.GYP 

Keo xử lý mối nối cho tấm thạch cao 

 

Jade.Joint.Gyp phát triển và sản xuất theo công 

thức và quy trình đặc biệt dành riêng cho việc xử 

lý mối nối của tấm thạch cao. Sản phẩm còn 

được sử dụng để che và hoàn thiện lỗ đinh, vít 

và các vết nứt khi thi công tấm thạch cao. Keo 

xử lý mối nối của Jade.Joint.Gyp đáp ứng đầy 

đủ và hiệu quả nhất các yêu cầu kỹ thuật trong 

thi công xử lý mối nối như độ bám và kết dính 

trên bề mặt tấm cao, tiết kiệm thời gian thi công, 

cường độ chịu uốn cao, có thể chà nhám làm 

phẳng dễ dàng, và ứng dụng đồng bộ với các 

nguyên liệu, sản phẩm phụ kiện hiện tại của thị 

trường trong nước như bột bả matic, sơn, băng 

keo lưới/giấy 

 

 

HẠNG MỤC ỨNG DỤNG 

• Cho tường, trần, vách ngăn thạch cao 



ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI 

• Không bị nứt và co rút 

• Pha trộn sẵn, dễ sử dụng 

• Chà nhám dễ dàng 

• Không gây bụi khi thi công 

• Không gây nứt bột mastic và sơn 

THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU 

• Hỗn hợp copolymer 

• Các loại bột khoáng 

• Phụ gia hoạt tính 

• Cellulose fiber 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Dạng sản phẩm: keo 

 

Màu sắc: màu trắng 

Tỷ trọng (kg/m3): 1.8 g/ml 

Hàm lượng chất rắn khô (%): 80% 

Định mức trung bình (md): 13-15 md 

Thời gian kết đông: 60-120 (phút) 

Thời gian chà nhám: 30-40 (phút) 

Thời gian chờ trước khi sử dụng: sau 24h 

 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG 

• Để một khe trống tại vị trí mối nối của hai tấm thạch cao rộng khoảng 3mm. 

• Bề mặt tấm chổ xử lý mối nối nên được làm sạch bụi và khô. 

• Trét một lớp bột xử lý mối nối rộng khoảng 7cm vào vị trì khe giữa mối nối của hai tấm 

và điền kín khe hở. 

• Dán băng keo giấy hoặc băng keo lưới chuyên dụng lên trên lớp keo trét. 

• Sử dụng dụng cụ bay ép và vuốt băng keo với lực vừa đủ, sao cho lớp băng keo được tiếp 

xúc hoàn toàn với lớp bột xử lý và tránh xuất hiên các lớp nhăn và chùn. 

• Trét các đầu vít bằng bột xử lý mối nối Jade.Joint.GYP. 



• Đợi lớp bột thứ nhất khô hoàn toàn, trét lên trên bề mặt lớp băng keo một lớp bột thứ hai 

rộng khoảng 15cm sao cho lớp bột thứ hai che phủ hoàn toàn bề mặt lớp băng keo. 

• Sau khi lớp thứ hai khô hoàn toàn, phủt thêm một lớp keo thứ ba rộng khoảng 15cm lên 

trên. 

• Sau khi lớp thứ hai khô hoàn toàn, phủ thêm một lớp keo thứ ba rộng khoảng 20cm lên 

trên. 

• Chờ keo khô (khoảng 20 – 30 phút) rồi tiến hành chà nhám làm phẳng bề mặt trước khi 

thực hiện các bước thi công tiếp theo (bả bột mastic và sơn hoàn thiện). 

 

KHUYẾN CÁO AN TOÀN 

• Các tấm thạch cao phải được thi công đúng kỹ thuật trước khi sử dụng keo Jade’s 

Solution. 

• Sản phẩm không thể tối ưu hiệu quả với các kết cấu không vững chắc và có dao động. 

• Khuấy đều trước khi sử dụng. 

• Thi công đúng theo hướng dẫn sử dụng. 

• Không để keo tiếp xúc trực tiếp với mắt, tránh hít bụi khi chà nhám 

• Để xa tầm tay trẻ em 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 1 kg/hủ, 5 kg/thùng và 16 kg/thùng 

BẢO QUẢN 

• Sản phẩm được lưu trữ tại nơi khô ráo và thoáng mát. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng 

nóng và nhiệt độ cao. 

• Khi mở nắp và sử dụng xong, cần đậy kín nắp 

ĐỐI TÁC: Vĩnh Tường, Thế Giới Vật Liệu, Tiến Phát, Webuild, Trường Giang, Phước 

Thành,… 

------------------------------------------------⁂⁂⁂⁂⁂⁂--------------------------------------------------- 



 

CORNICE MATE 

Keo dán phào chỉ (thạch cao/pu/ps) 

 

Keo dán Cornice Mate là sản phẩm keo trộn sẵn gốc 

acrylic, được sử dụng trong thi công và dán các sản 

phẩm phào chỉ trang trí gốc thạch cao, gỗ, PU hoặc 

tấm PVC giả đá trên nhiều bề mặt vật liệu khác 

nhau như bê tông, xi măng, thạch cao hoặc tường đã 

sơn. Sản phẩm còn được sử dụng để xử lý chỗ nối 

thanh chỉ, trám trét lỗ đinh vít và xử lý bề mặt bị nứt 

và khiếm khuyết trên sản phẩm phào chỉ. Sản phẩm 

Cornice Mate có độ bám dính tốt, dộ co rút thấp, độ 

bám và có thể sơn nước trực tiếp lên bề mặt keo khi 

khô 

HẠNG MỤC ỨNG DỤNG 

• Cho phào chỉ thạch cao, phào PU, phào PS trên bề mặt tường xi măng, bê tông, thạch 

cao,… 

• Keo phụ kiện cho trang trí nội – ngoại thất 

ƯU ĐIỂM NỐI TRỘI 

• Pha trộn sẵn, dễ sử dụng 

• Độ bám dính ban đầu cao 

• Độ co rút thấp 

• Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau 

• Có thể sơn nước trực tiếp lên bề mặt keo 

 

THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU 

• Hỗn hợp copolymer 

• Các loại bột khoáng 

• Phụ gia hoạt tính 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 



Màu sắc: trắng 

Tỷ trọng (Kg/m3): 1.8±0.05 g/ml 

Hàm lượng chất rắn khô (%): ≥ 78% 

Định mức trung bình (độ phủ): 6-8 m/kg 

Thời gian chỉnh sửa phào chỉ: 5-10 phút 

Độ dày yêu cầu: 1.5mm 

Nhiệt độ khi thi công: 20-35 độ C 
 

 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG 

• Vệ sinh sạch sẽ bề mặt cần xử lý. 

• Khuấy đều và sau đó trét 1 lớp keo chạy dọc theo cạnh mặt sau phào chỉ và chổ nối than 

• Dán phào chỉ lên bề mặt tường/ trần và ấn mạnh hoặc dùng búa cao su gõ đều để đảm bảo 

sự tiếp xúc tốt nhất 

• Bắn tạm đinh/vít sát cạnh phào chỉ cách nhau khoảng cách 1.5 mét, giúp cố định trước 

khi keo khô hoàn toàn 

• Lau sạch cẩn thận phần keo thừa từ phào chỉ và tường/trần bằng tấm xốp ẩm trong khi 

keo vẫn còn chưa khô cứng 

• Đợi keo khô hoàn toàn sau hơn 10h (tuỳ thuộc điều kiện thời tiết có thể lâu hoặc nhanh 

hơn), tháo dở đinh/vít ra và dùng keo trám làm phẳng 

 

Lưu Ý: Thi công đúng theo hướng dẫn sử dụng của nhà máy để đặt hiệu quả tốt nhất. 

- Không nên trét keo và để lâu quá 20 phút, có thể dẫn đến keo bị khô. Nếu bề mặt keo bị 

khô, cạo và trét lên bằng lớp keo mới 

- Không được để nước chảy qua hoặc nước mưa tác động trong (24) giờ đầu sau khi thi 

công 

 

KHUYẾN CAO AN TOÀN 

• Không để keo tiếp xúc trực tiếp với mắt, tránh hít bụi khi chà nhám 

• Để xa tầm tay trẻ em 

 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 1kg, 5kg và 16kg 



BẢO QUẢN: Sản phẩm được lưu trữ tại nơi khô ráo và thoáng mát. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp 

với nắng nóng và nhiệt độ cao. Khi mở nắp và sử dụng xong, cần đậy kín nắp. 

 


