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Thông tin chung về keo chà ron Max TTB Grout 

 Tên sản phẩm: Keo chà ron Max TTB Grout 

 Mã sản phẩm: Max TTB Grout 

 Hãng sản xuất: Womax 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Dạng tồn tại: Dạng bột  

 Đóng gói: 1kg và 2kg/túi 

 Cách lưu trữ: Để ở nơi thoáng mát, sạch sẽ và tránh khu vực ẩm ướt 

 
Max TTB Grout keo chà ron cho nền gạch men 

Ưu điểm vượt trội của keo chà ron Max TTB Grout 

Loại keo chà ron Max TTB Grout ngày nay được sản xuất ra có những đặc điểm cơ bản 
như sau: 
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 Có khả năng liên kết tốt, không bị bào mòn hay bị rạn nứt như xi măng trắng. 

 Khả năng liên kết mạch gạch tốt. 

 Có khả năng chống thấm tốt, ức chế sự phát triển của rêu mốc, vi khuẩn. 

 Không rạn nứt, không phai màu 

 Chống thấm, chống rêu mốc 

 Màu sắc của Max TTB Grout đa dạng, dễ dàng sử dụng 

 Cách sử dụng đơn giản, không cần có tay nghề và kinh nghiệm 

 Tuổi thọ cực cao lên tới 10 năm và ít khi phải sửa chữa. 

 Giá cả bình dân, phù hợp với mọi công trình lớn nhỏ 

 Thành phần không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng 

Ứng dụng thực tế của keo chà ron Max TTB Grout 

Keo chà ron Max TTB Grout dùng cho: 

 Gạch 

 Đá 

 Granite 

 Marble 

 Sử dụng được cả nội và ngoại thất 
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Keo chà ron 

Biện pháp thi công keo chà ron Max TTB Grout đúng chuẩn 

Dưới đây là các bước thi công Max TTB Grout chi tiết đem lại hiệu quả cao 

Chuẩn bị bề mặt  

 Nguyên liệu chà ron gạch: Keo chà ron Max TTB Grout (Đây là sản phẩm tối 
quan trọng và không thể thiếu). 

 Mặt ốp lát cần chà mạch: Mặt sàn bằng Mosaic, mặt đá, mặt Ceramic… sau 
khi ốp lát được 24 tiếng và đã được làm vệ sinh bề mặt thi công được sạch 
sẽ. 

 Dụng cụ thi công: Cân định lượng, xô sạch, giẻ lau, găng tay, máy khuấy tay; 
tấm trét mềm bằng nhựa, ống nhựa mềm và nước. 

Trộn keo chà ron  
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Trộn keo chà ron Max TTB Grout là bước quan trọng trong cách chà ron đúng chuẩn. 
Bước này cần làm chuẩn vì nó ảnh hưởng đến tất cả các khâu tiếp theo. Nếu làm sai ở 
khâu này, dù bạn có chà ron đúng phương pháp thì hiệu quả thi công hoàn thiện không 
đạt được như mong muốn.  

Trước tiên, bạn cần phải tham khảo thông tin về định mức keo chà ron, tỉ lệ nước:keo 
là bao nhiêu. Thông số kỹ thuật trên bao bì chỉ làm tham khảo. Thợ thi công căn cứ vào 
tình hình thực tế để có được một định mức chính xác. Tỉ lệ thông thường được áp dụng 
là pha 1kg keo chà ron Max TTB Grout với 400ml nước sạch 

Cách trộn keo như sau: Cho nước sạch vào ca/xô. Từ từ đổ lượng keo chà ron đã định 
lượng vào. Sử dụng đũa, thanh khuấy để trộn keo thật đều cho đến khi keo chà ron tạo 
thành hỗn hợp đồng nhất 

Thợ thi công cần kiểm tra hỗn hợp thật kỹ trước khi chà ron. Hỗn hợp phải đồng nhất, 
không vón cục. Đặc biệt cần phải để hỗn hợp trong vòng từ 5 phút đến 10 phút để các 
thành phần trong keo chà ron phát huy hết tác dụng.  Kết quả của việc pha trộn này là 
bạn có một hỗn hợp có độ dẻo cao. Thời gian sử dụng của hỗn hợp đã pha trộn này là 
60 phút 

Chà ron gạch  

Thợ thi công sử dụng dao tré nhỏ nhét vào kẻ ron. Sử dụng bay cao su để miết 
keo Max TTB Grout cho lấp đầy và chặt các đường ron.  

Trong cách chà ron gạch thì bước này cần độ khéo léo của người thợ thi công. Kinh 
nghiệm của những thợ thi công giỏi là sử dụng bay cao su. Khi miết gạch, bay cao su 
nên để nghiêng 45 độ so với mặt phẳng ốp lát.  

Trước và sau khi dùng 

Vệ sinh đường ron  
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Thi công chít mạch với keo chà ron, sau bước 3, các đường ron được lấp đầy, bạn 
dùng một miếng mút ẩm lau bề mặt theo hình xoáy ốc. Nên lau trước khi đường ron 
khô. Các chuyên gia cho rằng, thực hiện bước này, đường ron sẽ được mịn, phẳng.  

Sau bước vệ sinh bảo dưỡng đường ron, thợ thi công tiến hành vệ sinh hoàn thiện bề 
mặt. Sử dụng miếng bọt biển hoặc giẻ sạch lau sạch bề mặt để loại bỏ phần keo chà 
ron dính trên gạch. Nên làm công đoạn này sau 2h chà ron để đảm bảo đường ron 
được tạm khô. Sau 24h khi thi công bề mặt ốp lát mới được đưa vào sử dụng.  

Sức khỏe và an toàn   

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

 Tránh để Max TTB Grout dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều  

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

 Trường hợp dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng   
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Phương pháp thi công chà ron gạch 
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