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Giới thiệu về vữa rót không co ngót MaxGrout GP 

 Tên sản phẩm: Vữa rót không co ngót MaxGrout GP 

 Mã sản phẩm: MaxGrout GP 

 Hãng sản xuất: Womax 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Dạng tồn tại: Dạng bột 

 Màu sắc: Màu xám 

 Đóng gói: Bao 25kg / 5kg / 10kg 

 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 không tiếp xúc với ẩm ướt 
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Maxgrout GP vữa rót phun không co ngót gốc xi măng 

Thông số kỹ thuật  

Dung lượng trong 1 bao khoảng 0,014 m3 

Tỷ trọng ẩm khoảng 2100 kg/m3 

Tính đồng nhất nhựa  

Chất độn phụ gia chất lượng cao 

Lượng nước yêu cầu từ 3,6 đến 4 lít/bao 25kg 

Thời gian ninh kết – BS 1550 ninh kết ban đầu < 2 giờ 

 
ninh kết hoàn toàn < 3 giờ 

Thay đổi thể tích – ASTM C827 +0,08% 

Cường độ nén (28 ngày) – ASTM C109 ≥ 60 N/mm2 

Cường độ kết dính BSEN 12615/99 > 1,5 N/mm2 

Đặc điểm vượt trội của vữa rót không co ngót MaxGrout GP 

Vữa rót MaxGrout GP là loại nguyên liệu xây dựng được sử dụng nhiều nhất trên thị 
trường hiện nay với các ưu điểm cơ bản như sau:  

 MaxGrout GP là vữa rót không co ngót gốc xi măng đặc biệt  

 Chỉ cần đổ thêm nước vào sản phẩm MaxGrout GP,  

 Vữa có cường độ cao, không ăn mòn, không bị oxy hóa 

 Không co ngót không tách nước và không bị lún  

 Đạt độ kết dính chặt, không ăn mòn đối với thép và bê tông 

 Độ chảy lỏng tốt với khả năng ổn định kích thước hoàn hảo. 

 Có thể thi công vữa không co ngót bằng phương pháp bơm vữa bằng máy 
bơm. 

 Dễ dàng sử dụng được ngay và chỉ việc rót sản phẩm. 

 Mang lại hiệu quả kinh tế cao khi tiết kiệm thời gian và chi phí bảo hành 
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 Pha trộn dễ dàng, thi công thuận thiện, giá thành hợp lý 

 Thành phần không có chất độc hại, an toàn với con người  
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Bao 5kg 

Ứng dụng thực tế của vữa rót không co ngót MaxGrout GP 

Đây là sản phẩm thường được sử dụng với mục đích kháng lại sự co ngót của bê tông 
và vữa. Bên cạnh đó, vữa không co ngót MaxGrout GP còn giảm thiểu các ảnh hưởng 
của sự rung động đến nền móng. Với nhiều tính năng vượt trội cùng khả năng chịu nén 
cao, nên vữa không co ngót được sử dụng chủ yếu trong các công trình sau: 

 Vả sàn nhà 

 Kết nốt bê tông mới vào bê tông cũ 

 Đổ bù bê tông, cổ ống PVC 

 Đổ bệ máy, bàn đế và định vị bu lông 

 Đổ khe hở giữa các kết cấu bê tông đúc sẵn 

 Sửa chữa tường  

 Sửa chữa những kết cấu cốt thép, bê tông bị lỗi  

 Sử dụng tại những khe co giãn tiếp giáp  

 Sử dụng tại những bệ móng máy, nơi có nhiều thép 

 Chân cột thép nhà xưởng, công trình thi công  
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Hạng mục ứng dụng Maxgrout GP 

Phương pháp thi công vữa rót không co ngót MaxGrout GP 

Thi công vữa rót không co ngót MaxGrout GP như thế nào là đúng kỹ thuật và đem lại 
hiệu quả cao nhất? 

Chuẩn bị bề mặt  

Đây là một công đoạn quan trọng để phát huy được hiệu quả của sản phẩm sau này. 
Việc vệ sinh mặt bằng để thi công cũng hết sức đơn giản. Làm sạch toàn bộ bề mặt 
cần thi công khỏi bụi bẩn cũng như các loại hóa chất dầu mới, để bỏ các loại công cụ 
dụng cụ không cần thiết… 

Trước khi tiến hành thi công rót vữa MaxGrout GP cần sử dụng nước sạch làm ẩm bề 
mặt. Tuy nhiên không được để bề mặt bị sũng nước. Nếu bề mặt bị sũng nước phải 
chờ cho khô ráo mới tiến ahnfh thi công được. 

Bê tông, vữa, đá phải được chuẩn bị đầy đủ, loại bỏ bụi bẩn, các vật liệu không mong 
muốn bám dính trên bề mặt bằng máy thổi… Việc vệ sinh cẩn thận sẽ tăng cường khả 
năng bám dính cho quá trình thi công sau này. 

Thép cũng cần được làm sạch bụi bẩn đáp ứng được tiêu chuẩn tương đương với tiêu 
chuẩn SA 2.5 bằng mài, thổi bụi…. 

Pha trộn  

Để có kết quả tối ưu, nên sử dụng máy trộn cơ học 

Nên đo lường sẵn lượng nước sử dụng rồi đổ vào máy trộn (sử dụng 4 lít cho bao 25kg 
hoặc 1,6 lít cho bao 10kg). 

Từ từ thêm bột MaxGrout GP vào và trộn liên tục từ 4 – 5 phút 
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Chống thấm cổ ống bằng vữa 

Thi công  

Chỉ cần đổ thêm nước vào MaxGrout GP 

Sửa chữa/ Vá tường và sàn nhà 

Nén chặt MaxGrout GP vào vùng diện tích cần sửa chữa và chà láng bằng bay. Thêm 
bột phụ gia MaxGrout GP kết dính để cải thiện tình trạng chống mài mòn theo tỉ lệ như 
sau: 
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MaxGrout GP    : 25kg 

Max Latex          : 2 lít 

Nước                 : từ 2 đến 2,5 lít 

Có thể thêm tối đa khoảng 25kg đá mi cỡ 3mm vào hỗn hợp mà không làm giảm đi 
các thuộc tính cơ học 

Vữa đệm 

Để làm lớp vữa cán sàn, có thể sử dụng vữa rót MaxGrout GP với Max Latex để cải 
thiện độ kết dính theo tỉ lệ như sau: 

MaxGrout GP        : 25 kg 

Cát (2,4 – 5mm)    : 15 kg 

Max Latex              : 3 lít 

Nước                     : từ 3 đến 4 lít 
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Hiệu quả khi đổ vữa 

Đổ bù bê tông/ Cổ ống/ Bệ máy 

Chỉ cần đổ thêm nước sạch vào sản phẩm Maxgrout GP chúng ta sẽ có được hỗn hợp 
vữa rót không co ngót, cường độ cao sử dụng để bù cho các kết cấu bê tông, cổ ống, 
bệ máy… theo tỉ lệ như sau: 
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MaxGrout GP         : 25kg 

Nước sạch             : từ 3.6 đến 4 lít 

An toàn và sức khỏe  

 Khi thi công phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động  

 Tránh không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều  

 Tránh MaxGrout GP để dính vào mắt mũi và da 

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

 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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Vữa rót không co ngót 
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