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VỮA ĐÔNG CỨNG NHANH
Thông tin sản phẩm
Maxcrete 681 Hydraulic là vữa đông cứng nhanh được sản xuất từ xi măng thủy lực, cát mịn và phụ gia đặc
biệt. Ngay khi tiếp xúc với nước vữa nhanh chóng đông cứng lại, tăng thể tích và hình thành nên một loại keo có
khả năng chống thấm tức thời và tuyệt đối kín khí.

Đặc tính thiết kế

Sử dụng

✓ Chỉ cần thêm nước để tạo thành vữa.

✓ Ngăn rò rỉ nước tức thời.

✓ Đông kết cực nhanh.

✓ Hàn lỗ hổng, vết nứt.

✓ Trương nở trong khi đông kết.

✓ Gắn móc, gá lên tường.

✓ Tăng cường độ nhanh.

✓ Định vị ống và ống dẫn.

✓ Không chứa clo và sắt, không độc hại và không ăn mòn.

✓ Gắn phích cắm tường lên các lỗ lớn.

Thông số kỹ thuật
Mật độ bao phủ/kg

0.6 Liter (0.0006 m³)

Thời gian đông cứng

30 to 70 seconds

Cường độ bám dính

2 N/mm²

Cường độ nén
30 phút

10 N/mm²

24 giờ

21 N/mm²

28 ngày

60 N/mm²

Tỷ lệ pha trộn
• Maxcrete 681

:

3 phần

• Nước sạch

:

1 phần (Trộn ít nước hơn khi thi công vị trí đang rò nước)

Mang găng tay cao su và trộn sản phẩm vừa một nắm tay một lần. Nhanh chóng nhào được hỗn hợp dẻo dính
đồng nhất và đặt vào vị trí rò nước trong vòng 15 giây.

Chuẩn bị bề mặt
Các đường nứt: Cắt một rãnh vuông hoặc dưới đường cắt rộng và sâu 20x20mm.
Điểm rò rỉ: Đục tỉa xung quanh điểm rò rỉ rộng và sâu 20mm.
Làm sạch, loại bỏ nấm mốc, tạp chất, vữa xi măng thừa
Rửa sạch bụi bẩn
Làm ẩm bề mặt trước khi thi công vữa đông cứng nhanh.

A member of MAP Group

681

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phát hành 01.08.2020 - Lần 3

VỮA ĐÔNG CỨNG NHANH
Thi công
Ấn chặt Maxcrete 681 để lấp đầy khoang trống, không giảm lực ấn và giữ trong khoảng 30 đến 60 giây. Đảm
bảo vữa đã đông cứng và bám dính hoàn toàn trước khi cạo vật liệu dư thừa bằng máy xoa hoặc bay thép.
Vết nứt dài: Bắt đầu trám vá từ trên xuống dưới, làm từng điểm nhỏ một, luôn sử dụng vữa tươi mới trộn, duy
trì lực ấn và cạo bỏ vữa thừa sau khi đông kết.
Vết nứt đang rò nước: Bắt đầu vá từ mép, bo tròn xung quanh và kết thúc tại điểm rò rỉ lớn nhất, luôn sử dụng
vữa tươi, duy trì lực ấn đến khi vữa bám chắc rồi mới vá điểm tiếp theo.

Đóng gói
Túi nhựa 1 kg
Có sẵn các hình thức bao gói nhựa khác theo yêu cầu.

Bảo quản và hạn sử dụng
Bảo quản tại nơi khô ráo thoáng mát.
Hạn sử dụng 9 tháng đối với bao bì còn nguyên chưa mở.

Sức khỏe và an toàn
Tránh tiếp xúc với da, đeo kính và găng tay bảo hộ khi thao tác sản phẩm.
Nếu dính lên da, rửa sạch bằng xà phòng và nước.
Nếu dây vào mắt, rửa trôi bằng nước sạch và đến bác sĩ nếu cần.
Lưu ý

Thông tin trên được đưa ra dựa trên thiện chí và kiến thức cũng như kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm, ngụ ý hoặc bao hàm đối với bất kỳ việc sử dụng, hoặc ứng dụng cụ thể nào.
Tất cả thông tin trong tài liệu này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và thay thế tất cả các phiên bản trước đó.
* Giá trị là điển hình và không có ý nghĩa là biểu hiện tiêu chuẩn của sản phẩm.

A member of MAP Group

