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Giới thiệu về keo dán gạch Weber tai no stain 

 Mã sản phẩm: Weber tai no stain 

 Hãng sản xuất: Weber  

 Thương hiệu: Pháp  

 Đóng gói: 20kg/bao 

 Màu sắc: Màu xám 

 Hạn sử dụng: 

 Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì  

 Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và cần kiểm tra trước khi 
sử dụng 

 Bảo quản: Để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và và tránh khí hậu ẩm ướt  
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Weber tai no stain keo dán gạch dùng cho khu vực ngoài trời có độ ẩm cao 

Đặc tính kỹ thuật  

 Định mức trung bình của Weber tai no stain: ~5 kg/m² 

 Khối lượng riêng: ~1.4 g/cm khối 

 Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng: 3 – 4 phút 

 Thời gian trộn và sử dụng: 4 giờ 

 Thời gian mở: 20 – 30 phút 

 Thời gian chỉnh sửa gạch: 15 phú 

 Thời gian chờ trước khi chà ron: 24 giờ 
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 Độ dày yêu cầu: 2 – 10 mm 

Đặc điểm vượt trội khi dùng keo dán gạch Weber tai no stain 

Weber tai no stain là keo dán gạch chống ố trắng và đổ muối 

 Lý tưởng cho công tác ốp lát tại khu vực ngoài trời hoặc khu vực chịu độ ẩm 
cao 

 Có được độ bám dính cao rất cao gấp đôi lần so với tiêu chuẩn của keo thông 
thường. 

 Chịu được mọi điều kiện thời tiết 

 Không gây hiện tượng bong tróc gạch trong quá trình sử dụng 

 Có thể hạn chế được khả năng thẩm thấu của nước xuống bề mặt nền 

 Keo dán gạch giúp người sử dụng thi công dễ dàng hơn nhờ tính năng kéo 
dài thời gian thi công, hạn chế khả năng trượt gạch 

 Thi công được trên nhiều bề mặt khác nhau 

 Có tính chất ổn định nhờ được phối trộn trên dây chuyền hiện đại 

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

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

Các ứng dụng của keo dán gạch Weber tai no stain 

 Chuyên dùng cho khu vực ngoài trời hoặc khu vực có độ ẩm cao 

 Weber tai no stain được dùng cho bề mặt gạch cũ khu vực nội thất 

 Cho gạch ceramic, gạch granito, đá marble, đá granite, gạch đá nhân tạo có 
kích thước lên đến 1x1m 

 Lý tưởng cho công tác ốp lát tại khu vực ngoài trời hoặc khu vực chịu độ ẩm 
cao 

*Khuyến nghị sử dụng cùng sản phẩm keo chà ron để công trình đạt hiệu quả tối ưu 

Quy trình thi công keo dán gạch Weber tai no stain  

Không phải ai cũng có thể biết được cách thi công keo dán gạch Weber tai no stain 
được đúng cách, và có được hiệu quả tối ưu. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các 
bạn sử dụng keo lát nền thi công hiệu quả nhất. 

Chuẩn bị thi công 

Đối với bề mặt 

 Bề mặt phải bằng phẳng, cứng, được vệ sinh sạch, không đọng nước, không 
quá khô  

Đối với gạch  

 Không nên ngâm gạch trong nước  

 Phải chắc chắn rằng gạch khô và sạch trước khi dán 

Chuẩn bị keo  

 Cho nước vào xô trước và keo Weber tai no stain từ từ vào sau  

 Trộn đều cho đến khi hỗn hợp dẻo và đồng nhất  

 Chờ 3-4 phút để các thành phần hóa học phát huy tác dụng  
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Thi công keo dán gạch 

Thi công  

 Trét keo lên bề mặt tường/sàn cần ốp lát, sau đó dùng bay răng cưa giữ bay 
nghiêng khoảng 60 độ kéo keo trải đều ra mặt nền  

 Trường hợp kích thước gạch lớn hơn 25×25 cm, cần tráng 1 lớp keo mỏng 
lên phía sau gạch  

 Dùng búa cao su gõ đều lên bề mặt gạch  

 Dùng miếng xốp ấm vệ sinh keo thừa và chờ 24h cho keo khô trước khi chà 
ron  
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Hình ảnh minh họa 

Lưu ý 

 Thành phần keo có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng 

 Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  

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

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

 Nếu bị dính vào cơ thể thì phải rửa với nhiều nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để Weber tai no stain tránh xa tầm tay của trẻ em  
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