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Giới thiệu chung về keo dán gạch đá Maxitb Tile 

 Tên sản phẩm: Keo dán gạch đá Maxitb Tile 

 Mã sản phẩm: Maxitb Tile 

 Hãng sản xuất: Womax 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Trạng thái: Dạng bột 

 Màu sắc: Màu xám hoặc màu trắng 

 Đóng gói: Bao 25kg 

 Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện bảo quản trong 
bao bì đóng kín 

 Điều kiện lưu trữ: Ở nơi khô ráo và thoáng mát, tránh để ở khu vực ẩm ướt 

 
Maxitb Tile Keo dán gạch và đá cao cấp 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/08/maxitb-tile-keo-dan-ga%CC%A3ch-va-da-cao-cap.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 

 

Thông số kỹ thuật  

Tỷ trọng 1,5 kg/lít 

Thời gian điều chỉnh gạch (ở 28°C) 20-30 phút tùy theo nhiệt độ 

Thời gian cho phép chà ron ( ở 20°C) sau 24 giờ 

Thời gian cho phép thi công ( ở 28°C) 1 giờ 

Cường độ kết dính sau 7 ngày (AS 2358-1990) 1.2 Mpa 

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo. Kết quả trên là kết quả của các 
mẫu thử nghiệm theo các quy trình kiểm tra thử nghiệm được áp dụng. Kết quả thi công 
thực tế sẽ phụ thuộc vào phương pháp thi công và điều kiện thực tế trên công trường. 

Lợi ích khi sử dụng keo dán gạch đá Maxitb Tile 

Những năm gần đây phương án thi công cùng keo dán gạch đá được nhiều chủ thầu 
xây dựng lựa chọn. Giúp giảm thời gian xây dựng công trình của mình. Mà hiệu quả 
trên kết dính gạch trên mọi sản phẩm gạch rất tốt. Một vài ưu điểm khi dùng keo dán 
gạch Maxitb Tile có thể kể đến như: 

 Maxitb Tile là keo dán gạch gốc xi măng dùng kết dính gạch men, đá tự nhiên 

 Được dùng cho sàn và tường ở trong nhà và ngoài trời. 

 Sử dụng nhanh và an toàn vì chỉ cần pha thêm nước là có thể sử dụng được. 

 Khả năng chịu lực tốt. 

 Thời gian cho phép thi công lâu hơn (khoảng 1 giờ). 

 Bền và ít co ngót. 

 Có cường độ bám dính cao hơn  

 Không gây hiện tượng bong tróc gạch trong quá trình sử dụng  

 Có tính chất ổn định nhờ được phối trộn trên dây chuyền hiện đại 

 Keo dán gạch giúp người sử dụng thi công dễ dàng hơn 

 Giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí xây dựng  

 Sản phẩm kết hợp giữa xi măng và phụ gia polymer nên Maxitb Tile không 
độc hại 
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Dán gạch đá 

Keo dán gạch đá Maxitb Tile được ứng dụng ở đâu ? 

Trước hết, đúng như tên gọi, chức năng quan trọng nhất của chúng là dành để dán 
gạch đá. Vậy Maxitb Tile được dùng ốp lát gạch lên đâu ? 

 Bề mặt bê tông 

 Nền xi măng 

 Và các loại tường gạch 

 Gạch nung một lần 

 Gạch tấm  

 Gạch porcelain 

 Đá cẩm thạch v.v… 

 Gạch granite 

 Gạch đá tự nhiên 

 Dùng được cả trong nhà và ngoài trời 
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Hướng dẫn cách thi công keo 

Hướng dẫn cách sử dụng keo dán gạch đá Maxitb Tile đạt hiệu quả cao  

Để sử dụng keo dán gạch Maxitb Tile được hiệu quả bạn cần thực hiện đúng qua các 
bước sau đây: 

Chuẩn bị bề mặt  

 Tất cả bề mặt phải được làm sạch, khô, không rõ xốp, không dính dầu mỡ, 
sáp; các hỗn hợp chất bảo dưỡng và các chất bẩn khác 

 Lớp vữa cũ trên bề mặt bê tông phải được đục hoặc cạo bỏ ít nhất 80% diện 
tích ốp lát trước khi thi công keo Maxitb Tile 

 Bê tông cần ốp lát gạch tường phải được thi công trước đó ít nhất một tuần 

 Bê tông cần ốp lát gạch nền phải được thi công trước đó ít nhất hai tuần 

 Bề mặt bê tông hoặc bề mặt vữa phải được ninh kết trước khi ốp lát gạch  
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Trộn  

 Cho bột Maxitb Tile vào nước, trộn liên tục cho đến khi thành bột kem đồng 
nhất 

 Tỉ lệ trộn của bột Maxitb Tile và nước là 4,2 kg: 1 lít 

 Để hỗn hợp trong 10 phút, trộn lại rồi sử dụng. 

Thi công  

Tài keo trên nền rồi sử dụng bay răng cưa 6×6(mm) cho gạch ốp tường và gạch trang 
trí mosaic; bay răng cưa 10×10(mm) hoặc 12×12(mm) đối với gạch lát sàn 

Đối với gạch có kích cỡ lớn nên trát phủ keo vào phía sau viên gạch kết hợp với việc 
trát keo Maxitb Tile trên đất nền. 

Lớp phủ 

 Lớp phủ thay đổi tùy theo điều kiện yêu cầu của công trường và xây dựng 

 Bay răng cưa 6×6(mm) – 7m²/25kg 

 Bay răng cưa 12×12(mm) – 4m²/25kg 

Làm sạch sau khi thi công 

Dùng nước để làm sạch keo dán Maxitb Tile và các dụng cụ thi công khi keo vẫn còn 
ướt. 

Lưu ý  

 Chỉ chà ron sau 24 giờ kể từ khi hoàn tất việc ốp lát gạch. Sử dụng bột chà 
ron Max Colorgrout để thi công làm đầy các đường ron của gạch và đá. 

 Không nên để lớp keo trên bề mặt thi công bị tạo màng, vì chúng có thể khiến 
khả năng bám dính giữa gạch với keo bị suy giảm. 

 Nếu thấy hiện tượng keo Maxitb Tile tạo màng thì cần dùng bay răng cưa kéo 
lại lớp keo để loại bỏ lớp màng đi. 

 Chú ý bảo quản bề mặt sau khi thi công xong trong vòng 8 – 10 giờ để phòng 
tránh nước mưa hay nắng gắt, sương giá có thể tác động không tốt đến bề 
mặt công trình 

An toàn thi công  

 Người sử dụng nên đeo găng tay PVC và mắt kính bảo vệ. 

 Tránh để dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  
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 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều  

 Dùng xong thì phải để rác thải ở nơi đúng quy định của địa phương  

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để Maxitb Tile tránh xa tầm tay của trẻ em  
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