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Giới thiệu về keo dán gạch Weber fix pro 

Tên sản phẩm: Keo dán gạch Weber fix pro 

Mã sản phẩm: Weber fix pro 

Hãng sản xuất: Weber 

Thương hiệu: Pháp 

Dạng tồn tại: Dạng keo (trộn sẵn) 

Đóng gói: 

 3kg/thùng (Định mức trung bình: 3kg/3m²) 

 15kg/thùng (Định mức trung bình: 15kg/15m²) 

Màu sắc: Màu trắng 

Hạn sử dụng: 01 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bao bì còn nguyên. 

Lưu trữ: Ở nơi khô ráo, thoáng khí. Nếu bao bì đã mở phải bảo quản bằng cách cột kín 
và cần kiểm tra trước khi sử dụng 
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Weber fix pro keo dán gạch trộn sẵn chuyên dùng cho tường ốp nội thất 

Đặc tính kỹ thuật 

Chỉ tiêu weber fix pro 

Định mức trung bình ∼ 1kg/m² 

Khối lượng riêng ∼ 1.7 g/cm³ 

Thời gian mở 20-30 phút 

Thời gian chỉnh sửa gạch 10-15 phút 

Độ dày yêu cầu 0.5-4 mm 
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Thời gian chờ trước khi chà ron ít nhất 24 giờ 

* Định mức mang tính tham khảo. Định mức thực tế phụ thuộc vào bề mặt nền, kích 
thước gạch và tay nghề thợ 

Chứng nhận chất lượng 

 
Tiêu chuẩn weber fix pro 

Cường độ bám dính khi kéo ISO 13007 phần 2-4.4.3.4 và EN 

1348-7.2 
≥ 1.0 N/mm² 2.20 N/mm² 

Cường độ bám dính khi kéo sau thời gian chờ 20 phút ISO 

13007 phần 2-4.1 hoặc EN 1346 
≥ 0.5 N/mm² 0.85 N/mm² 

Cường độ chống cắt sau khi lão hóa nhiệt theo ISO 13007 phần 

2-4.3.6 hoặc EN 1324 -7.4 
≥ 1.0 N/mm² 2.80 N/mm² 

* Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ sai khác do 
điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường 

Ưu điểm vượt trội của keo dán gạch Weber fix pro 

 Weber fix pro là dòng sản phẩm keo dán gạch Weber cải tiến 

 Dạng keo trộn sẵn, không cần trộn với nước 

 Chất liệu keo mịn, phù hợp với các loại gạch mỏng, bóng kiếng 

 Chuyên dùng ốp lát tường nội thất ở khu vực khô ráo 

 Có thể sử dụng trên các loại bề mặt gốc xi măng và các bề mặt đặc biệt khác. 

 100% không gây bụi, thích hợp dùng cho khu vực sửa chữa 

 Độ đàn hồi cao, phù hợp để dán lên bề mặt không ổn định như gỗ, tấm sợi xi 
măng 

 Thời gian chờ kéo dài cho phép điều chỉnh gạch trong vòng 10-15 phút sau 
khi dán gạch 

 Sản phẩm dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng 

 Không độc hại, an toàn với con người khi sử dụng 
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Keo dán gạch 

Ứng dụng thường gặp của keo dán gạch Weber fix pro 

 Cho gạch ceramic, gạch granite, gạch mosaic, ceramic, gạch kính mosaic 

 Gạch nhựa mosaic, mosaic đá tự nhiên và các loại đá nhân tạo có kích thước 
nhỏ đến trung bình 

 Cho bề mặt tường xi măng, sơn, xi măng láng bóng 

 Cho các bề mặt đặc biệt như: tấm thạch cao, tấm sợi, xi măng, gỗ, bê tông 
nhẹ, bề mặt gạch cũ (gạch chồng gạch) 

 Cho khu vực khô ráo như phòng khách, phòng ngủ, văn phòng 

 Thích hợp dùng dán gạch từ cỡ nhỏ đến trung bình; 4 ” x 4 “, 8 ” x 8 “, 12”x 12 
” và 16 ” x 16 ” 

 Weber fix pro thích hợp dùng cho khu vực sửa chữa 

 Có khả năng dán gạch trên tường gạch cũ (tường nội thất) 
 

 Phù hợp để dùng trên bề mặt gỗ, tấm gỗ xi măng 
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Chuyên dụng cho ốp tường nội thất 

Phương pháp thi công keo dán gạch Weber fix pro 

Để thi công keo dán gạch Weber fix pro đúng chuẩn, bạn cần thực hiệu theo các bước 
sau đây 

Chuẩn bị thi công  

Đối với bề mặt  

Trước khi dán gạch bằng keo Weber fix pro cần đảm bảo bề mặt thi công phải có 4 
điều kiện sau: 

 Bề mặt phải phẳng: Mặt bằng nền không được chênh lệch quá 3 mm. 

 Bề mặt phải cứng: Dùng búa gõ hoặc dùng tay để kiểm tra độ cứng của bề 
mặt. 

 Mặt bằng nền phải sạch: Dùng vải lau sạch bụi bẩn trên bề mặt nền. 

 Bề mặt phải khô: Không đọng nước với độ hút nước bảo hòa. 

Lưu ý: Nếu bề mặt nền mới cán, nên để cho lớp nền khô cứng hoàn toàn với thời gian 
trung bình là 7 ngày cho mỗi chiều dày mỗi cm vữa tô trước khi dán gạch/đá. 

Đối với gạch 

 Không nên ngâm gạch trong nước vì sẽ làm giảm cường độ bám dính của 
keo dán gạch. 

 Đảm bảo gạch phải khô, sạch và không bám dầu mỡ, bụi bẩn trước khi dán. 

Thi công  

 Đối với sản phẩm pha trộn sẵn như Weber fix pro, chỉ cần khuấy kỹ trước khi 
sử dụng 

 Sau khi trộn keo ốp gạch xong, để hỗn hợp từ 3 – 4 phút trước khi sử dụng 
để dụng các thành phần hóa học phát huy tác dụng. 

 Không được cho thêm nước sau khi đã trộn xong keo. 

 Keo ốp gạch đã trộn xong nên được thi công ốp gạch trong vòng 2h đến 4h 
tùy thuộc vào từng loại keo 
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Weber fix pro 

Lưu ý  

 Không được trét keo thành từng mảng phía sau gạch vì sẽ tạo những khoảng 
trống phía dưới gạch đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến nứt gạch và 
thẩm thấu nước trong tương lai 

 Hỗn hợp keo nên sử dụng hết trong thời gian qui định. Tránh sử dụng keo 
dán gạch Weber fix pro trên bề mặt nền quá nóng và hạn chế nơi có ánh 
nắng mặt trời chiếu trực tiếp. 

Hạn chế  

Keo dán gạch Weber fix pro không được dùng cho những trường hợp sau: 

 Không thích hợp cho việc ốp gạch trên tường ở những vị trí ẩm ướt bên trong 
nhà như khu vực phòng tắm 

 Không thích hợp sử dụng cho sàn bên trong lẫn bên ngoài nhà (thay vào đó 
nên sử dụng weber.tai fix hoặc weber.tai gres) 

 Không thích hợp cho việc lát gạch ở khu vực hồ bơi và tương tự (thay vào đó 
nên sử dụng weber.tai gres) 

 Không thích hợp khi sử dụng cho tường ngoài trời (thay vào đó nên sử dụng 
weber.tai flex) 

 Không phù hợp khi dán trên bề mặt kim loại hoặc bề mặt nhựa/chất dẻo (thay 
vào đó nên sử dụng weber.color poxy) 
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Sử dụng keo dán gạch 

An toàn lao động  

 Nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động khi thi công  

 Tránh để keo dính trực tiếp vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  

 Hạn chế làm bụi bay, và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công 

 Khi bị keo ốp gạch dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 Để Weber fix pro tránh xa tầm tay trẻ em 
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