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1 PHẠM VI 

            e   ướng dẫn của sản phẩm Sikagrout®. 

2 ƯU ĐIỂM 

 Không co ngót, không nứt 
 Phát triể   ườ   độ nhanh 

 Khả  ă     ẩy tuyệt hảo 

3 VẬT LIỆU 

 Sikagrout®-212-11 và Sikagrout®-214-11: 
vữa không co ngót, tự chảy gố  x  mă  . 

 Sikagrout®-214-11 phù hợp cho việc rót 
vữa các khối lớ   ơ  Sikagrout®-212-11. 

4 CHUẨN BỊ BỀ MẶT 

Loại bỏ toàn bộ bụi bẩn trên bề mặt kết cấu bằng cách sử dụ     í  é ,   y p u   ước áp lự .   ước khi 
thi công  phải làm sạch bề mặt bằ    á    ướ   ước làm bão hòa bề mặ    ư         đọ    ước.  

Bê tông, vữ , đá:   ất cả phả  được vệ sinh loại bỏ bụi bẩ , x  mă  , vữa, bê tông bám dính không tốt 
bằng cách thổ   á ,   y mà … Dầu mỡ, các lớp sơ  b   p ủ, hay các lớp sử lý bề mặ   ũ p ả  được làm 
sạ   đảm bảo kết cấu nhám có khả  ă   bám dí    ốt.  

Thép: Phả  được làm sạch kỹ lưỡ   để được chấp nhận theo tiêu chuẩ   ươ   đươ     ư SA 2.5 vv 
bằng việc thổi cát, hút bụi, mài. 

5 VÁN KHUÔN 

Ván khuôn: Hiệu quả rót vữa Sikagrout yêu cầu sử dụ   vá    u   vĩ    ửu hay tạm thờ  để giữ vật liệu 
    đế       đạt đủ  ườ   độ cho phép tháo ván khuôn.  

Nhằm tránh việc bị thấm, rò rỉ tất các vị trí có thể thấm phả  được làm kín bằng keo. Sử dụng màng 
polyethylene hay chất tháo ván khuôn nhằm tránh việc bám dính sản phẩm với ván khuôn. 

Chuẩn bị ván khuôn sao cho phép sản phẩm có thể lê       ơ  100 mm nhằm tạo thuận lợi cho việc rót 
vữa. Cửa rót với mộ  độ dốc nhất cho phép việc chảy vữa dễ dàng và giảm việc tạo bọt khí. 

6 TRỘN SIKAGROUT® 212-11/214-11 

     lượ    ước cần dùng (3.25-3.75 lít cho một bao 25 kg) vào một thùng sạch rồi từ từ cho 
Sikagrout®-212-11/214-11 trong khi vẫn trộn bằng máy trộ  đ ện tố  độ thấp (tố  đ  500 
vò  /p ú ) để giảm đến mức thấp nhấ  lượng không khí thâm nhập vào trong hỗn hợp. 

 Sau khi trộ  2 đến 3 phút, khuấy nhẹ bằ   b y và    ây để giải thoát hết những không khí còn sót 
lạ . S u đ      Sikagrout®-212-11/214-11 và  vá    u   đã được dựng sẵn ngay lập tức. 

 Sikagrout®-212-11/214-11 phả  được thi công liên tụ  để bả  đảm đủ áp suấ  để vữa chảy tự do.  

 Nếu có thể được thì rót vữa vào chỗ bu lông  e    ướ , s u đ      vữa lỏ   và  đế. 
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 Để giúp cho việc thi công vữ        đ ều kiệ                 ă ,      ể trợ giúp bằng một trong 
các cách sau: 

- Đẩy vữa tạ   ơ      vữa bằng thanh thép hoặc gỗ 
- Kéo dây xích ở p í  đầu mú  đối diện của ván khuôn 
- Dùng búa vỗ nhẹ lên các mặt của ván khuôn 

7 BẢO DƯỠNG 

Cần cẩn trọng với tất cả các loại vữa gố  x  mă   để   ă  v ệc mấ  độ ẩm sớm vì bố   ơ . Đ ều  ày  ũ   
áp dụng với vữa polyme cải tiến. 

Bề mặt lộ thiên phả  được xử lý bằng hợp chất bả  dưỡng (chẳng hạ    ư Antisol E) hoặ  được phủ 
bằng các tấm nhựa hoặc bao bố ẩm ngay sau khi rót vữa. Lớp bao phủ này phả  đượ  để yên tại chỗ 
trong khoả   b    ày ( ùy   e  đ ều kiện khí hậu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Xin vui lòng liên hệ với phòng kỹ thuậ  để đượ   ư vấn thêm). 
 

MIỄN TRỪ 
Các thông tin này và mọi tư vấn khác được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của 

sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công đúng cách trong  điều kiện bình thường theo 

hướng dẫn của Sika. các thông tin này chỉ sử dụng cho (các) thi công và (các) sản phẩm ghi cụ thể tại đây. trong trường hợp có 

thay đổi về tham số thi công, chẳng hạn như cốt liệu, v.v., hoặc trong một trường hợp thi công khác, hãy tham khảo ý kiến của 

phòng kỹ thuật Sika trước khi sử dụng. các thông tin ở đây không có nghĩa là người sử dụng không cần thí nghiệm sản phẩm 

trước khi ứng dụng cho mục đích thi công của mình. mọi đơn hàng chỉ được chấp nhận dựa trên bảng điều kiện bán hàng hiện 

hành của chúng tôi. người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật  mới nhất của sản phẩm. chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu 

này theo yêu cầu.  

Sika Limited (Vietnam)      

Nhon Trach 1 Industrial Zone 

Nhon Trach, Dong Nai 

Vietnam 
vnm.sika.com 

            

Phone: (84-251) 3560 700 

Fax: (84-2511) 3560 699 

Mail: sikavietnam@vn.sika.com 
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