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Thông tin về con kê bê tông 

 Mã sản phẩm: Con kê bê tông 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Kích thước: Cái 

 Màu sắc: Màu xám  

 Hạn sử dụng: Không giới hạn  

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, tránh khu vực ẩm ướt 

 
Con kê bê tông cho thép sàn chất lượng cao 

Đặc điểm vượt trội của con kê bê tông cho thép sàn  

Một sàn bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật là khối bê tông được đồng nhất, đảm 
bảo kết cấu cũng như chống chịu trước điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Con kê bê 
tông mác cao chính là một trong những chi tiết góp phần tạo nên sự hoàn hảo của khối 
bê tông đó. Dưới đây là một số những ưu điểm của sản phẩm: 
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 Con kê bê tông là một loại phụ liệu xây dựng dùng trong công tác đổ bê tông 

 Có tác dụng hỗ trợ định vị và cố định hệ sàn thép đúng vị trí, đúng thiết kế 

 Sử dụng con kê giúp đảm bảo sắt thép đồng nhất với vê tông trong kết cấu 
sau khi đổ bê tông sàn, cột, cầu thang… 

 Sản phẩm có khả năng chịu lực t 

 Độ bám dính cao, không xảy ra hiện tượng rạn nứt, giữa con kê với bê tông 
xung quanh 

 Đặc biệt, giúp làm chậm sự tan chảy của cốt thép do nhiệt độ cao trong 
trường hợp cháy nổ 

 Kích thước của con kê được dập nổi trên bề mặt, do đó khả năng dễ sử dụng, 
dễ lựa chọn 

 Tạo khoảng hở; cố định giữa mặt sàn và khung thép 

 Hạn chế nứt sàn, võng sàn 

 Tăng khả năng chống thấm 

 Bảo vệ thanh thép, chống ăn mòn 

 Được làm từ bê tông chất lượng cao 

 Con kê bê tông không dễ cháy 

 Cung cấp khả năng chống cháy tuyệt vời. 

 Sản phẩm cho thấy khả năng nước và ion clorua xâm nhập thấp 

 Giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế 

 An toàn, thân thiện với con người khi dùng 
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Ưu điểm của sản phẩm 

Các ứng dụng của con kê bê tông 
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Con kê bê tông là một loại phụ kiện bằng bê tông, giữ vai trò tạo lớp bảo vệ cho cốt 
thép trước khi tiến hành công tác đổ bê tông, hỗ trợ định vị và cố định hệ sàn thép đúng 
vị trí, đúng thiết kế, cố định khoảng cách đến coffa.  

Trong công tác đổ bê tông, tạo ra lớp bảo vệ cho cốt thép là yêu cầu bắt buộc. Trước 
khi tiến hành thi công, cần sử dụng con kê bê tông để tạo lớp bảo vệ này vì các lý do 
sau: 

 Bảo vệ cốt thép không bị xâm thực bởi môi trường bên ngoài vì thép rất dễ gỉ. 

 Đảm bảo đồng nhất với bê tông trong kết cấu sau khi đổ bê tông sàn, cột, cầu 
thang,… 

 Làm chậm sự tan chảy của cốt thép do nhiệt độ cao trong trường hợp cháy, 
nổ.  

 Đảm bảo cốt thép đặt đúng theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt, đúng 
khoảng cách, không bị cong vẹo 

Con kê bê tông được làm từ các loại vật liệu chính như cát, xi măng, phụ gia, nước,… 
Về kích thước, con kê bê tông có chiều cao dao động từ 15-100mm, thường được chia 
thành các nhóm phù hợp với mục đích sử dụng như sau: 

 Chiều cao con kê bê tông phổ biến trong công trình dân dụng nói chung: 
15mm, 20mm, 25mm, 30mm 

 Chiều cao con kê bê tông cho hệ sàn, dầm, móng: 50mm, 55mm, 60mm, 
65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 90mm, 100mm. 

 Chiều cao con kê bê tông cho lanh tô, vách: 25mm, 35mm, 45mm, 50mm 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Ứng dụng điển hình 
Hướng dẫn cách lắp đặt con kê bê tông 

 Con kê bê tông đã được kiểm tra khả năng chịu nén phù hợp yêu cầu sử 
dụng  

 Kiểm tra cốt thép đã được lắp đặt đúng và hoàn tất 
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 Cung cấp gối kê bê tông có chiều dày lớp bảo vệ theo đúng yêu cầu kỹ thuật 
để sử dụng  

 Cắt đoạn dây kẽm buộc có chiều dài đủ để buộc thép vào cục kê. 

 Nâng thanh thép lên khỏi mặt sàn và đặt cục kê dưới thanh thép, chỉnh vị trí 
cục kê vuông góc với thanh thép. 

 Dùng dây kẽm buộc chặt thanh thép vào cục kê. 

 Dùng tay xoay lắc cục kê bê tông để chắc chắn rằng cục kê đã được buộc 
chặt với cốt thép. 

 Khoảng cách giữa các cục kê theo chỉ định của thiết kế 
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Các kích thước 

Lưu ý khi dùng con kê  

Sử dụng con kê bê tông cũng cần tuân theo những tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định để 
đảm bảo chất lượng thi công. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng con kê bê tông 
trong xây dựng nhà ở dân dụng:  

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/05/cac-kich-thuoc.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Về số lượng, mật độ, tùy theo từng hạng mục, người ta sử dụng ít hay nhiều con kê bê 
tông để đảm bảo chất lượng mà vẫn tối ưu chi phí. Ví dụ, đổ sàn, dầm cần dùng 4-5 
con kê/m2, đổ cột, đà lanh tô cần 5-6 con kê/m2,… 

Chiều dày lớp bê tông bảo vệ (tương ứng với chiều cao con kê) không được nhỏ hơn 
đường kính lớn nhất của thép sử dụng tại vị trí đó. 

Chất lượng bê tông của con kê phải bằng hoặc cao hơn chất lượng bê tông dùng để đổ 
sàn, dầm. Ví dụ, đổ bê tông sàn M350 thì con kê bê tông ít nhất phải là M350 hoặc cao 
hơn. Với con kê tự đúc tại công trình, đa phần thợ chỉ trộn xi măng, cát nên độ sụt lớn, 
mác bê tông thấp, trung bình chỉ từ M200-M250, kích thước cũng không đạt chuẩn yêu 
cầu kỹ thuật như con kê mác cao đúc sẵn ở nhà máy 

Viên kê bê tông H7 
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