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Thông tin qua về vữa rót tự chảy Vin Grout  

 Tên sản phẩm: Vữa rót tự chảy Vin Grout  

 Mã sản phẩm: Vin Grout  

 Hãng sản xuất: IBST 

 Xuất xứ: Việt Nam 

 Dạng tồn tại: Dạng bột  

 Màu sắc: Màu ghi xám  

 Quy cách đóng gói: Bao 25kg 

 Thời hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất. 

 Cách bảo quản: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh ánh nắng mặt trời  
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Vin Grout Vữa rót tự chảy không co, chống thấm chống ăn mòn 

Một số ưu điểm nổi bật của vữa rót tự chảy Vin Grout  

Những ưu điểm của Vin Grout gồm: 

 Vin Grout là loại vữa trộn sẵn gốc xi măng  

 Độ linh động cao, không phân tầng, tách nước 

 Cường độ chịu nén cao 

 Có tính năng chống thấm, chống ăn mòn và liên kết tốt với bê tông 

 Khả năng tự chảy, tự san tốt, ổn định về thể tích, không co ngót 

 Không bị tách nước, không bị ăn mòn, không có tính độc hại 
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 Thi công dễ dàng, có thể thi công bằng máy bơm 

 Giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế  

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

Ứng dụng thường gặp của vữa rót không co Vin Grout  

Vì có nhiều tính năng ưu việt và khả năng chịu lực cao nên vữa không co ngót Vin 
Grout được sử dụng trong các lĩnh vực sau: 

 Neo thiết bị, máy vào móng 

 Neo bu lông chân cột 

 Neo gối cầu, khe co dãn cầu 

 Công tác gia cố và sửa chữa bê tông 

 Chèn các lỗ xuyên sàn, vách bê tông 

 Các vị trí cần chống thấm và chống ăn mòn 

 Mạch ngừng thi công, mối nối các cấu kiện bê tông cốt thép lắp ghép 
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Hạng mục chống thấm 

Quy trình thi công vữa rót không co ngót Vin Grout  

Vữa không co ngót Vin Grout khác với vữa xây dựng. Do đó quá trình thi công cũng 
khác nhau. Sau đây là cách thi công vữa tiến hành như sau: 

Chuẩn bị bề mặt 

 Bề mặt bê tông cần và phải được làm sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ và 
các tạp chất khác trên bề mặt. 

 Các bề mặt bằng kim loại sắt và thép phải đảm bảo không han rỉ và không 
được chứa dầu mỡ 

 Đối với bề mặt hút nước phải được bão hòa hoàn toàn, nhưng không để đọng 
nước trên bề mặt khi thi công Vin Grout 
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Trộn khuấy vữa 

 Đầu tiên chúng ta cần mở túi và đổ từ từ vào nước đã được định lượng 
trước. Sao cho thích hợp với độ sệt mong muốn. 

 Khi trộn vữa Vin Grout nên trộn bằng máy trộn và đặt tốc độ trộn ở mức thấp 
tối đa 500 vòng/phút ít nhất 3 phút. 

 Cho đến khi đạt được độ sệt và mịn là được. 
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Hiệu quả thi công 

Thi công rót vữa 

 Rót vữa Vin Grout sau khi trộn, phải bảo đảm không khí bị nhốt trong vữa 
được giải thoát hết ra bên ngoài. 

 Khi rót vữa phải duy trì cột áp suất để giữ cho dòng chảy của vữa không bị 
gián đoạn, rót đều. 

 Cần tuân thủ đúng khuôn chắc chắn và không bị rò rỉ nước bằng cách lắp đặt 
thêm băng cản nước vào. 

 Để đạt hiệu quả giãn nở tối ưu. Thi công vữa càng nhanh càng tốt, không nên 
đổ quá 30 phút để đảm bảo độ quyện của vữa. 

Vệ sinh  

 Rửa sạch các dụng cụ và thiết bị ngay sau khi sử dụng. 

 Vữa đã đông cứng chỉ có thể cạo bỏ bằng các biện pháp cơ học. 
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Đơn vị cung cấp vữa IBST chính hãng 

An toàn sức khỏe  

 Vin Grout có gốc xi măng nên mang tính kiềm. 

 Cần cẩn thận hạn chế tối thiểu tiếp xúc trực tiếp với da 

 Không hít mùi bụi bẩn quá nhiều  

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng Vin Grout  

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

 Tuyệt đối không được đổ rác thải xuống ao hồ  

 Nếu 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  
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