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Thông tin về vữa sửa chữa Buildmix Motar R  

 Tên sản phẩm: Vữa sửa chữa Buildmix Motar R  

 Mã sản phẩm: Buildmix Motar R  

 Hãng sản xuất: Buildmix  

 Xuất xứ: Việt Nam  

 Dạng tồn tại: Dạng bột  

 Màu sắc : Xám bê tông 

 Quy cách: Bao 25kg 

 Thời hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất (bao bì chưa mở) 

 Điều kiện lưu trữ: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát và tránh khu vực ẩm 
ướt  
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Buildmix Motar R – Vữa sửa chữa polyme chất lượng cao 

Lợi ích khi dùng vữa sửa chữa Buildmix Motar R  

 Buildmix Motar R là vữa trộn sẵn chất lượng cao 

 Ở dạng bột trộn sẵn, thuận tiện khi sử dụng… 

 Thành phần chính gồm ximăng, cốt liệu cát thạch anh chọn lọc, polyme dạng 
bột, silicafume  

 Có độ dính tuyệt hảo, đặc biệt thích hợp để thi công trên trần và thẳng đứng 

 Tương thích với đặc tính giãn nở theo nhiệt của bê tông 
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 Không có clorua 

 Không ăn mòn cốt thép 

 Khả năng chống thấm tuyệt hảo 

 Giảm tối thiểu khuynh hướng bị co ngót 

 Cường độ cơ học cao 

 Không độc hại, thích hợp cho nước uống 

 Sản phẩm có giá thành ổn định, hợp lý 

Ứng dụng của vữa sửa chữa Buildmix Motar R  

Buildmix Motar R thích hợp sử dụng trong các công việc: 

 Dùng để sửa chữa bề mặt vữa, bêtông bị rỗng rỗ, tổ ong. 

 Chất kết nối và ức chế ăn mòn 

 Vữa sửa chữa độ dày lên đến 20mm 

 Vữa sửa chữa độ dày lên đến 60mm (thi công trên trần) 

Vữa sửa chữa 

Hướng dẫn cách thi công vữa sửa chữa Buildmix Motar R  

Để thi công vữa sửa chữa đạt được hiệu quả cao bạn cần thực hiện đúng theo các 
bước sau đây: 
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Chuẩn bị bề mặt 

 Khi thi công bề mặt bê tông hoặc thép cần được làm sạch, loại bỏ dầu mỡ và 
các tạp chất 

 Bề mặt cần sửa chữa phải được tưới nước cho đến khi bão hòa đều toàn bộ 
nhưng không để để đọng lại nước 

Thiết bị trộn 

 Đối với mẻ trộn có thể tích <15 lít: Có thể trộn bằng máy trộn cầm tay kết hợp 
cánh khuấy, tốc độ tối thiểu 450 vòng/phút (rpm) 

 Đối với mẻ trộn có thể tích ³15 lít: Sử dụng máy trộn cưỡng bức có dung tích 
phù hợp 

Phương pháp trộn 

 Thời gian trộn Buildmix Motar R tối thiểu là 5 phút để hỗn hợp vữa đạt yêu 
cầu về độ đồng nhất 

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 

 

Thi công vữa sữa chữa bê tông 
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Thi công 

 Thi công hỗn hợp vữa Buildmix Motar R ngay sau khi đã trộn xong, thời gian 
cho phép thi công khoảng 30 phút ở nhiệt độ 25 ± 2°C 

 Nếu chiều sâu vị trí cần sửa chữa vượt quá 20mm; nên thi công thành nhiều 
lớp, chiều dày tối đa cho mỗi lớp 20mm 

 Đảm bảo lớp trước đã cứng và nhám trước khi thi công lớp tiếp theo 

An toàn lao động  

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

 Hạn chế để 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  

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 Để Buildmix Motar R tránh xa tầm tay của trẻ em  
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Bao 25kg 
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