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Giới thiệu chung về vữa sửa chữa Max Grout Repair 

 Tên sản phẩm: Vữa sửa chữa Max Gorut Repair  

 Mã sản phẩm: Max Gorut Repair  

 Hãng sản xuất: Womax 

 Xuất xứ: Việt Nam  

 Dạng tồn tại: Dạng bột  

 Đóng bao: 25kg/bao 

 Hạn sử dụng: 1 năm đối với bao bì còn nguyên chưa mở 

 Điều kiện lưu trữ: Cất giữ nơi khô ráo, thoáng, không có khí ẩm 

 
Max Gorut Repair Vữa sửa chữa polyme chất lượng cao 

Đặc tính khi dùng vữa sửa chữa Max Grout Repair 
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 Vữa sửa chữa Max Grout Repair là vật liệu gốc xi măng polymer đặc biệt 
không co ngót 

 Chỉ cần đổ thêm nước để được hỗn hợp vữa sửa chữa kết dính cường độ 
cao 

 Khả năng sửa chữa linh hoạt 

 Vật liệu chống thấm trám vá và sửa chữa 

 Với nhiều công dụng cho mọi công trình xây dựng 

 Ứng dụng rỗng rãi nhất là cho bê tông 

 Sản phẩm có hiệu quả thi công cao 

 Thi công đơn giản chỉ cần trộn nước 

 Trám vá và kết nối tốt cho bê tông 

 Giúp tăng cao giá trị thẩm mỹ cho công trình xây dựng 

 Không ăn mòn và không bị oxi hóa 

 Max Grout Repair rất thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. 

 Không độc hại, an toàn với con người khi sử dụng 
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Mặt sau 

Vữa sửa chữa Max Grout Repair được dùng ở đâu? 

Max Grout Repair có nhiều ứng dụng tuyệt vời tại các công trình xây dựng khác nhau. 
Đó là dùng để dặm vá, sửa chữa, tái cấu trúc nhằm hoàn thiện các bề mặt nền, sàn, 
tường, trần, vách. Sản phẩm sẽ phục hồi bề mặt bị rỗ tổ ong, bị hư hỏng do xâm thực, 
do va đập, do mài mòn cơ học trong quá trình sử dụng. Điển hình như:  

 Trám trét lỗ bọng rỗng bê tông 

 Kết nối bê tông mới và bê tông cũ 

 Làm lớp vữa đệm vữa cán nền 

 Xử lý vết nứt bê tông đã ngưng phát triển 

 Sửa chữa vá tường và sàn nhà 

 Sửa chữa cho các kết cấu bê tông tróc vỡ hư hại 

 Giúp trám vá các bọng rỗng, lỗ hổng trong bê tông 

 Sử dụng làm lớp phủ sàn, trám gờ mép 
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Vữa sửa chữa 

Quy trình thi công vữa sửa chữa Max Grout Repair chi tiết  

Để thi công đạt được hiệu quả cao bạn cần thực hiện qua các bước sau đây:  

Chuẩn bị bề mặt  

 Bề mặt phải sạch, không dính tạp chất và chắc chắn về kết cấu. 

 Với dạng thi công đổ đầy hố rỗng, vữa đệm cần thêm cốt liệu theo tỷ lệ % tính 
theo trọng lượng của vữa. 

Pha trộn  

 Vữa Max Grout Repair : 25kg 

 Nước sạch: 3,6 – 4 lít 

 Lấy 3,6 -4 lít nước vào cho thùng, sau đó từ từ đổ bột vữa Max grout repair 
vào; và dùng máy khuấy để đánh vữa với tốc độ 500 vòng/phút trong khoảng 
3 phút đến khi không còn vón cục 
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Hướng dẫn cách thi công 

Thi công  

Trám trét lỗ, bọng rỗng bê tông, xử lý vết nứt: Nén chặt hỗn hợp vữa hoặc trám trét 
bằng bay. Thi công trát phủ nhiều lớp đối với các vết rỗ, bọng rỗng bê tông, vết nứt lớn. 

Sửa chữa, vá tường và sàn nhà: 

 Nén chặt hỗn hợp vữa Max Grout Repair vào vùng diện tích cần sửa chữa; và 
chà lắng bằng bay hoặc thước kim loại 

 Thêm phụ gia Max latex kết dính để cải thiện độ mài mòn cho lớp vữa vá sàn 
nhà 

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

An toàn thi công  

 Max Grout Repair có thể gây kích ứng cho da và mắt 

 Phải đeo găng tay và kính bảo hộ khi thao tác sản phẩm. 

 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  

 Khi sản phẩm bị dính lên da, rửa sạch bằng xà phòng và nước. 

 Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp bác sĩ 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng 
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Tổng kho phân phối vữa sửa chữa 
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