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Giới thiệu chung về vữa sửa chữa Stabilcem CA 

 Mã sản phẩm: Stabilcem CA 

 Hãng sản xuất: Mapei 

 Nhập khẩu: Italia 

 Dạng tồn tại: Dạng bột 

 Màu sắc: Màu xám 

 Đóng gói: Túi polyetylen đóng gói chân không 20 kg 

 Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất 

 Lưu trữ: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
Stabilcem CA Vữa sửa chữa chống co ngót 

Đặc tính kỹ thuật 

 Mật độ khối lượng lớn (kg / m3): 970 
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 Hàm lượng chất rắn khô (%): 100 

 Phân loại mối nguy theo EC 1999/45: chất kích thích. 

Một số lợi ích khi dùng vữa sửa chữa Stabilcem CA 

 Stabilcem CA là chất kết dính gốc xi măng siêu lỏng, mở rộng dùng để trộn 
vữa phun, vữa và bê tông. 

 Độ dẻo của vữa cao lại dễ điều chỉnh nên rất dễ thi công 

 Giúp tiết kiệm nhân công và vật tư một cách đáng kể 

 Cường độ phát triển của vữa nhanh và cao nên có thể mau đưa công trình 
vào sử dụng 

 Sản phẩm có thể hỗ trợ tăng cường khả năng chống mài mòn, chống dầu 

 Chống ăn mòn hóa học, chống ẩm, chống thấm cho bề mặt sửa chữa. 

 Rất dễ thi công, đem lại hiệu quả cao 

 Thành phần không có chất độc hại, thân thiện với môi trường 

Sửa chữa bê tông 

Ứng dụng điển hình vữa sửa chữa không co ngót Stabilcem CA 

 Hình thành các khu vực và vịnh được phân bổ cho mặt đường chịu giao 
thông đông đúc 
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 Mặt đường trong sân bay (xếp hạng taxi và bãi đậu xe khu vực) 

 Các khu vực được phân bổ cho bãi đậu xe 

 Hoặc khu vực lưu trữ để xếp dỡ hàng hóa 

 Bùn để neo chính xác 

 Lấp đầy các hốc và vết nứt trên đá bằng đá và gạch bị hư hỏng do đổ hoặc 
phun 

 Chuẩn bị bê tông bù co ngót cho dưới nền móng 

 
Phạm vi sử dụng 

Cách sử dụng vữa sửa chữa không co ngót Stabilcem CA 

 Không cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt khi nhiệt độ khoảng 
+ 5°C. 

 Làm sạch: Do độ bền liên kết cao của Stabilcem CA, ngay cả trên kim loại; 
chúng tôi khuyến nghị rằng các công cụ làm việc được rửa sạch với nước 
trước khi vữa đông kết. Một khi nó đã thiết lập, chỉ có thể tiến hành vệ sinh 
bằng phương tiện cơ học. 

 Tiêu dùng: 4,2 kg / m² trên cm độ dày của mặt đường tập kết bitum với 25% 
khoảng trống. 
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Thi công vữa không co ngót 

An toàn lao động 
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 Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công 

 Tuyệt đối không được để dính vào mắt mũi và da 

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

 Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định 

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước 

 Hoặc nếu có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em 
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