
vữa, có độ bám dính cực cao, dễ công tác trên bề mặt 
đứng mà không bị võng ngay cả khi thi công lớp vữa dày 
và không cần dùng ván khuôn.
Mapegrout Thixotropic chỉ cần trộn với nước là có thể 
thi công, vữa sau khi trộn phải được bảo dưỡng ẩm để 
đảm bảo phát triển đầy đủ và chính xác đặc tính giãn nở 
của sản phẩm. Nhưng không dễ đảm bảo được điều 
kiện này tại công trường.
Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển đầy đủ đặc tính giãn 
nở của Mapegrout Thixotropic khi thi công ngoài trời, 
có thể thêm vào 0,25% Mapecure SRA, phụ gia chuyên 
dụng làm giảm độ co ngót dẻo và co ngót thủy lực.   
Mapecure SRA có vai trò quan trọng trong công tác bảo 
dưỡng vữa. Hơn nữa, khi trộn với Mapegrout 
Thixotropic, Mapecure SRA thuộc hệ thống các sản 
phẩm có công nghệ tiên tiến giúp vữa giảm hiện tượng 
bốc hơi và tăng phản ứng hyđrat hóa.
Về cơ bản, Mapecure SRA hoạt động như một chất bảo 
dưỡng từ bên trong và nhờ vào sự tương tác với các 
thành phần chính trong xi măng giúp giảm độ co ngót 
xuống từ 20% đến 50% so với giá trị tiêu chuẩn của sản 
phẩm khi không sử dụng phụ gia. Điều này giúp giảm 
đáng kể hiện tượng rạn nứt.

Mapegrout Thixotropic khi đóng rắn có các thuộc tính 
sau:

Cường độ uốn và cường độ nén rất cao;

Mô đun đàn hồi, hệ số giãn nhiệt và khả năng thẩm 
thấu hơi nước như các đặc tính của bê tông chất 
lượng cao;

Chống thấm;

PHAÏM VI SÖÛ DUÏNG
Sửa chữa cả bề mặt ngang và bề mặt đứng của các kết 
cấu bê tông bị hư hỏng.

Caùc öùng duïng ñieån hình
Sửa chữa các khu vực bê tông, các góc trụ và dầm, 
các cạnh ban công bị hư hỏng do quá trình oxi hóa bê 
tông cốt thép.

Khôi phục lớp bảo vệ cốt thép của kết cấu bê tông cốt 
thép.

Làm phẳng các khiếm khuyết trên bề mặt, như các 
hốc sỏi, các mạch xây mới đổ khuôn, các lỗ hổng do 
vật định vị ván khuôn, cốt thép lộ ra ngoài.

Trám các mối nối cứng.

Sữa chữa bề mặt chịu ăn mòn cao (kênh mương, sàn 
công nghiệp, dốc vào, v.v).

San phẳng tường phân cách và đường hầm.

Sửa chữa cầu cạn cho đường cao tốc, đường xá và 
đường sắt.

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
Mapegrout Thixotropic là sản phẩm dạng bột, trộn sẵn 
với thành phần gồm xi măng cường độ cao, cốt liệu 
chọn lọc, phụ gia đặc biệt và sợi tổng hợp, được sản 
xuất theo công thức do phòng thí nghiệm MAPEI nghiên 
cứu và phát triển. 
Khi trộn với nước, Mapegrout Thixotropic có dạng 

Vöõa baùm dính cöïc cao 
buø co ngoùt, chöùa sôïi 
gia cöôøng, duøng söûa 
chöõa beâ toâng

EN 1504-2

REPAIR MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R4
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Nếu cần bảo dưỡng vữa ngoài trời, bổ sung 
Mapecure SRA với tỉ lệ bằng 0,25% vữa 
theo trọng lượng (tương đương 0,25 kg/100 
kg Mapegrout Thixotropic).

Gạt bột bám trên thành máy trộn đồng thời 
trộn từ 1-2 phút để đảm bảo độ đồng nhất 
của hỗn hợp.

Tùy vào lượng vữa cần trộn mà có thể sử 
dụng máy trộn vữa hoặc máy khoan có gắn 
cánh trộn. Vữa phải được trộn với tốc độ 
chậm để tránh tạo bọt khí trong khi trộn.

Chỉ trộn vữa bằng tay trong các trường hợp 
bất khả kháng. Trong trường hợp này, chỉ 
trộn một lượng nhỏ và trộn ít nhất 5-6 phút 
cho đến khi hồ vữa hoàn toàn mịn và đồng 
nhất.

Lưu ý, trộn vữa bằng tay sử dụng nhiều nước 
hơn nên ảnh hưởng đến các đặc tính của 
Mapegrout Thixotropic như cường độ cơ 
học, độ co ngót, chống thấm, v.v.
Mapegrout Thixotropic có thể thi công trong 

O1 tiếng sau khi trộn ở nhiệt độ +20 C.
Sự giãn nở của Mapegrout Thixotropic đã 
được tính toán để bù lại độ co ngót ẩm.
Để tăng hiệu quả, ngăn sự giãn nở của vữa 
bằng cốt thép phù hợp hoặc ván khuôn.
Nếu không sử dụng ván khuôn, chỉ thi công 
Mapegrout Thixotropic với độ dày hơn 2 cm 
bao gồm đã làm nhám bề mặt và đặt các sợi 
gia cường, chú ý thi công lớp bảo vệ cốt thép 
có độ dày ít nhất 2 cm.
Nếu không sử dụng cốt sợi gia cường, lớp 
vữa có độ dày nhỏ hơn và bề mặt phải được 
làm nhám cẩn thận để làm giảm độ giãn nở 
của vữa. Quá trình giãn nở này sẽ hoàn thành 
trong những ngày đầu bảo dưỡng.

Thi coâng vöõa
Dùng bay phẳng hoặc bay có mũi rộng trộn 
vữa, không cần dùng ván khuôn ngay cả thi 
công trên bề mặt đứng hoặc trên sàn; chiều 
dày tối đa cho phép của mỗi lớp là 30-35 mm.
Ngoài máy trộn vữa hoạt động liên tục, có thể 
dùng pít-tông phù hợp hoặc máy phun vữa 
loại trục vít (hiệu Turbosol hoặc Putzmeister) 
để phun vữa Mapegrout Thixotropic.
Thi công Mapegrout Thixotropic ngay khi xử 
lý cốt sợi gia cường bằng Mapefer hoặc 
Mapefer 1K.
Nếu cần thi công thêm lớp Mapegrout 
Thixotropic, phải thi công lớp tiếp theo trước 
khi lớp trước đó đã đóng rắn hoàn toàn (ít hơn 

O4 tiếng ở +23 C).
Tiến trình thi công sửa chữa hoàn tất khi đã 
làm láng bằng chất phủ bảo vệ Mapefinish và 
lớp sơn trang trí Elastocolor Paint.

Caùc löu yù trong vaø sau khi thi coâng
Chỉ sử dụng bao Mapegrout Thixotropic 
được bảo quản trong pallet còn nguyên, đặt 
ở nơi khô ráo.

Trong thời tiết nóng, bảo quản sản phẩm ở 
nơi thoáng mát và dùng nước mát để trộn 
vữa.

Trong thời tiết lạnh, bảo quản sản phẩm ở 
Onhiệt độ +20 C, tránh sương giá và dùng 

nước ấm để trộn vữa.

Bám dính tốt với bê tông cũ với điều kiện là 
bê tông và sợi gia cường phải được thấm 
nước trước khi thi công, đặc biệt bám dính 
rất tốt nếu bê tông được xử lý bằng Mapefer 
hoặc Mapefer 1K;

Khả năng kháng mài mòn cao.

Mapegrout Thixotropic đáp ứng tiêu chuẩn 
ENV 1504-9 (“Sản phẩm và hệ thống các sản 
phẩm dùng bảo vệ và sửa chữa kết cấu bê 
tông - về định nghĩa, yêu cầu, quản lý chất 
lượng và độ hợp chuẩn - nguyên tắc chung khi 
sử dụng sản phẩm và hệ thống sản phẩm”) và 
các yêu cầu cơ bản theo tiêu chuẩn EN 1504-
3 (“Về vữa sửa chữa chịu lực và không chịu 
lực”) đối với vữa chịu lực loại R4.

KHUYEÁN CAÙO
Không thi công Mapegrout Thixotropic lên 
bề mặt nhẵn, cần làm nhám bề mặt kĩ và nếu 
cần có thể chèn thêm sợi gia cường.

Không sử dụng Mapegrout Thixotropic để 
neo các kết cấu (sử dụng vữa neo Mapefill).

Không rót Mapegrout Thixotropic vào ván 
khuôn để sửa chữa kết cấu (sử dụng vữa 
sửa chữa Mapegrout Hi-Flow).

Không thêm xi măng, cốt liệu hoặc phụ gia 
vào Mapegrout Thixotropic.

Không thêm nước vào hỗn hợp khi hỗn hợp 
đã bắt đầu đóng rắn.

Không thi công Mapegrout Thixotropic ở 
Onhiệt độ dưới +5 C.

Không sử dụng Mapegrout Thixotropic khi 
bao bì không còn nguyên hoặc đã bị bóc mở 
trước khi sử dụng.

HÖÔÙNG DAÃN THI COÂNG

Chuaån bò beà maët
Loại bỏ toàn bộ lớp bê tông bị hỏng hoặc 
bong tróc để có được bề mặt thi công đặc 
chắc và thô nhám. Loại bỏ toàn bộ các phần 
sửa chữa trước đó không bám dính tốt.

Loại bỏ bụi bẩn, gỉ sét, vụn vữa xi măng, dầu 
mỡ và lớp sơn cũ bằng phương pháp phun 
cát để làm sạch bê tông và cốt sợi gia 
cường.

Thấm ướt bề mặt thi công bằng nước.

Chờ khi nước đọng trên bề mặt bay hơi hết 
mới tiến hành sửa chữa bằng Mapegrout 
Thixotropic. Nếu cần có thể dùng máy nén 
khí hỗ trợ.

Troän vöõa
Đổ 1 lượng nước nhất định theo thông số thi 
công vào máy trộn (tương đương 15,5-
16,5% lượng Mapegrout Thixotropic dạng 
bột).

Khởi động máy trộn bê tông và từ từ cho 
Mapegrout Thixotropic liên tục vào nước.
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Thi công bằng bay

Tạo hình cho vữa

Hoàn thiện bằng bàn 
xoa xốp



THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT (caùc giaù trò tieâu bieåu)

ÑAËC TÍNH SAÛN PHAÅM

Phân loại cường độ theo tiêu chuẩn EN 1504/3: R4

Loại: PCC

Dạng sản phẩm: Bột

Màu sắc: Xám

Kính thước hạt lớn nhất (mm): 2,5

3Khối lượng thể tích (kg/m ): 1,250

Hàm lượng chất rắn khô (%): 100

Hàm lượng chlorua - tối thiểu ≤ 0,05%, - 
theo tiêu chuẩn EN 1015-17(%): ≤ 0,05

Bảo quản: 12 tháng trong bao bì còn nguyên, nơi khô ráo

Phân loại mức độ độc hại theo chỉ thị 1999/45/CE: Gây dị ứng.
Trước khi sử dụng xin tham khảo “Hướng dẫn chuẩn bị
an toàn và thi công”, các thông tin trên bao bì 
và tài liệu an toàn kỹ thuật

Mã hải quan: 3824 50 90

OTHOÂNG SOÁ THI COÂNG (ôû +20 C vaø 50% R.H.)

Màu sắc hỗn hợp sau khi trộn: Xám

Tỷ lệ trộn: 100 phần Mapegrout Thixotropic với 15,5-16,5 phần nước
(tương đương 3,8-4,1 lít nước/bao 25 kg)

Dạng hỗn hợp: Dẻo, bám dính cao

3Tỷ trọng hỗn hợp (kg/m ): 2,200

Độ pH của hỗn hợp sau khi trộn: > 12,5

Phạm vi nhiệt độ thi công: O OTừ +5 C đến +35 C

Thời gian sử dụng sau khi trộn: Khoảng 1 tiếng

THOÂNG SOÁ CUOÁI CUØNG (tæ leä nöôùc troän 16%)

Ñaëc tính coâng taùc
 Yeâu caàu toái thieåu  Thoâng soáPhöông

phaùp thöû theo EN 1504-3 daønh cho vöõa R4 saûn phaåm

> 20 (sau 1 ngày)
Cường độ nén (MPa): EN 12190 ≥ 45 (sau 28 ngày) > 45 (sau 7 ngày)

> 60 (sau 28 ngày)

> 4,5 (sau 1 ngày)
Cường độ uốn (MPa):  > 7,0 (sau 7 ngày)KhôngEN 196/1

> 8,5 (sau 28 ngày)

Modun đàn hồi khi chịu tải trọng (GPa): EN 13412 ≥ 20 (sau 28 ngày) 26 (sau 28 ngày)

Cường độ bám dính vào bê tông (Chất nền
loại MC 0,40 - tỉ lệ nước/xi măng = 0,40) EN 1542 ≥ 2 (sau 28 ngày) > 2 (sau 28 ngày)

theo tiêu chuẩn EN 1766 (MPa):

2• 0.5Khả năng thấm hút mao dẫn (kg/m h ): EN 13057 ≤ 0,5 < 0,20

qua cường độ bám dính theo tiêu chuẩn
EN 1542 (MPa):
– Chu kỳ đóng và tan băng bằng muối băng tan: EN 13687/1 ≥ 2 (sau 50 chu kỳ) > 2
– Storm cycle: EN 13687/2 ≥ 2 (sau 30 chu kỳ) > 2
– Chu kỳ nhiệt khô: EN 13687/4 ≥ 2 (sau 30 chu kỳ) > 2

Phản ứng với lửa: Euroclass Theo quy định của nhà sản xuất A1

Khả năng tương thích nhiệt được đo lường

Thử nghiệm kết dính 
SATTEC

Đường kênh nhà máy 
thủy điện Bertini - 
Robbiate (Como) - 
Italy: thi công bằng 
máy phun
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HÖÔÙNG DAÃN AN TOAØN CHUAÅN BÒ VAØ 

THI COÂNG SAÛN PHAÅM
Mapegrout Thixotropic có chứa xi măng nên 
có thể tạo ra phản ứng kiềm gây kích ứng khi 
tiếp xúc với mồ hôi cơ thể. Khuyến cáo, nên 
mang găng tay và kính bảo hộ khi chuẩn bị và 
thi công sản phẩm.
Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo tài 
liệu an toàn sản phẩm.

SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG.

CHUÙ YÙ
Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong 
Tài liệu kĩ thuật này được đúc kết từ những 
kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng 
tôi. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, tất cả các 
thông tin nêu trên cần được thực hiện một cách 
nghiêm túc nhất bởi nhà thi công có bề dày 
kinh nghiệm. Chính vì vậy, trước khi sử dụng 
sản phẩm phải khẳng định rằng các hướng 
dẫn phải được áp dụng nghiêm túc với từng 
thao tác thi công. Trong mọi trường hợp, nếu 
người sử dụng tự thi công thì cần phải có sự 
tham khảo với Bộ phận kỹ thuật của Mapei nếu 
có gì không rõ để tránh các sai sót do việc sử 
dụng sản phẩm mang lại. 

Phiên bản tiếng Việt được dịch lại dựa trên 
phiên bản tiếng Anh 302-5-2009.

Sau khi trát vữa, nên bảo dưỡng cẩn thận, 
đặc biệt trong thời tiết nóng và có gió nhiều 
để tránh nước bốc hơi quá nhanh và làm rạn 
nứt bề mặt do co ngót dẻo gây ra. Phun nước 
lên bề mặt sau 8-12 tiếng từ lúc trát vữa, 
phun lại sau 3-4 tiếng trong ít nhất 48 tiếng 
đầu tiên.
Hoặc, sau khi trát vữa, trải lớp nhũ tương 
chống bay hơi Mapecure E bằng máy bơm 
áp lực nhẹ, trải màng mỏng bảo dưỡng gốc 
dung môi Mapecure S cho vữa và bê tông, 
hoặc sơn lót gốc dung môi có độ thấm sâu 
Elastocolor Primer cho bề mặt hấp thụ và 
chất bảo dưỡng dành cho vữa sửa chữa. 
Mapecure E và Mapecure S là sản phẩm có 
chất lượng tốt nhất so với các sản phẩm 
cùng loại trên thị trường nhưng làm giảm sự 
bám dính của lớp phủ hoàn thiện. Vì vậy, nếu 
sau đó còn thi công lớp làm láng hoặc sơn 
phủ, các hợp chất bảo dưỡng trên phải được 
loại bỏ bằng máy phun cát. Trái lại, nếu sử 
dụng chất Elastocolor Primer để ngăn sự 
bốc hơi nước, và lớp bảo vệ hoàn thiện 
Elastocolor Paint hoặc Elastocolor 
Rasante thì có thể thi công trực tiếp lên bề 
mặt mà không cần phải tháo dỡ chất bảo 
dưỡng.

Veä sinh
Rửa sạch dụng cụ bằng nước khi vữa còn ướt. 
Khi vữa đã khô, chỉ có thể làm sạch bằng 
phương pháp cơ học.

LÖÔÏNG DUØNG
219kg/m  cho độ dày 1 cm.

ÑOÙNG GOÙI
Bao 25 kg.

BAÛO QUAÛN
Bảo quản 12 tháng trong bao bì con nguyên, ở 
nơi được che chắn và khô ráo.

Sản xuất theo quy định tại Chỉ thị 2003/53/CE.

Đường kênh nhà máy 
thủy điện Bertini - 
Robbiate (Como) - 
Italy: tổng quan

Đường kênh nhà máy 
thủy điện Bertini - 
Robbiate (Como) - 
Italy: hoàn thiện bằng 
bay

https://antienhung.vn
https://antienhung.vn/san-pham/vua-sua-chua-be-tong-mapei-mapegrout-thixotropic/
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