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Thông tin về keo chà ron Webercolor Outside 

 Tên sản phẩm: Keo chà ron Webercolor Outside 

 Mã sản phẩm: Webercolor Outside 

 Hãng sản xuất: Weber  

 Thương hiệu: Pháp  

 Đóng gói: Gói 1kg  

 Màu sắc: Màu trắng và xám  

 Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên, chưa 
mở) 

 Điều kiện lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt  

Thông số kỹ thuật  

  Định mức trung bình(*): ~1 kg/m² 

 Khối lượng riêng: 0.9 – 1.1 g/cm³ 

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

 Thời gian trộn và sử dụng (trong bóng râm): 20-30 phút ở nhiệt độ 35°C 

 Thời gian chờ để chà ron sau khi dán gạch: 24 giờ 

 Độ rộng của ron: 3 – 12 mm 

 Thời gian chờ trước khi lưu thông: 24 giờ 

(*) Định mức mang tính tham khảo. Định mức tiêu thụ thực tế có thể thay đổi tùy theo 
phương pháp thi công, độ rộng ron và bề dày gạch 

Lợi ích khi dùng keo chà ron Webercolor Outside 

Keo chà ron Webercolor Outside dần được ưu chuộng và sử dụng nhiều hơn, bởi nhiều 
tính năng vượt trội khắc phục được những hạn chế của xi măng trắng, đáp ứng yêu 
cầu cao về chất lượng và thẩm mỹ của công trình, như: 

 Webercolor Outside là keo chà ron có độ đàn hồi cao 

 Chống được nấm mốc và rêu đen   

 Bảo vệ sức khỏe thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ. 

 Có đặc tính kháng nước, bảo vệ sàn gạch 100% không thấm nước; từ đó 
cũng chống được nấm mốc gây mùi hôi thối.  

 Chịu được sự biến dạng của bề mặt 

 Ít thấm nước và ít bám bẩn  
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 Cho đường ron từ 3mm hoặc đường ron đến 12mm 

 Chịu được tải trọng nặng và mọi điều kiện thời tiết 

 Nâng cao thẩm mỹ cho ngôi nhà, nhiều màu sắc khác nhau 

 Keo chà ron cực cao, không bám bụi, không bong tróc nứt nẻ 

 Giảm thiểu được thời gian vệ sinh và bảo trì đường ron 

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

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

Ứng dụng của keo chà ron Webercolor Outside 

Nhờ sở hữu được nhiều ưu điểm nổi bật cho nên Webercolor Outside thường được 
dùng cho: 

 Cho bề mặt nền ốp lát có độ biến dạng cao như tấm thạch cao, gỗ, tấm sợi xi 
măng 

 Thích hợp với bề mặt chịu tải trọng nặng lưu thông, khu công nghiệp, bãi đậu 
xe 

 Webercolor Outside được sử dụng chà ron cho gạch ở khu vực nội và ngoại 
thất kể cả khu vực ẩm ướt; dễ bám bẩn thường xuyên tiếp xúc với chất dơ 
như phòng tắm, nhà bếp 

 Cho khu vực rung động mạnh như khu công nghiệp, bãi đậu xe hoặc tường 
ngoại thất chịu ảnh hưởng mật độ lưu thông cao 

Giới hạn  

 Thi công chà ron có độ rộng hơn 6mm: sử dụng webercolor plus 

 Thi công chà ron có động rộng dưới 3mm: sử dụng webercolor slim 

 Thi công chà ron bề mặt thường xuyên chịu rung động, tường ngoài trời,  bãi 
đậu xe, bề mặt gỗ: sử dụng webercolor ouside 

 Thi công chà ron cho tất cả các loại gạch mosaic ở khu vực khô ráo và ẩm 
ướt: sử dụng webercolor mosaic 

 Thi công chà ron cho hồ bơi: sử dụng webercolor HR hoặc weberepox easy 

 Thi công chà ron các bề mặt tiếp xúc hóa chất và axit ví dụ như các công trình 
công nghiệp, bệnh viện, kho chứa thực phẩm: sử dụng weberepox easy 

Phương pháp thi công keo chà ron Webercolor Outside 

Để thi công Webercolor Outside đạt được hiệu quả cao, bạn cần thực hiện theo đúng 
các bước sau: 

Chuẩn bị bề mặt 
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 Đường ron cần được làm sạch hoàn toàn những bụi bẩn để đảm bảo keo chà 
ron/chít mạch bám dính tốt vào đường ron và giữ cho đường ron được đồng 
nhất. 

 Dùng dao vệ sinh làm sạch và loại bỏ mọi vết bẩn hoặc vết keo dán gạch còn 
sót lại ở kẽ ron 

 Điều này là để đảm bảo kẽ ron được chắc chắn và màu sắc không bị ảnh 
hưởng bởi lớp keo dán gạch bên dưới. 

 Đảm bảo bề mặt không được để đọng lại vũng nước trước khi thi công 
Webercolor Outside 

Trộn 

 Cho nước (không quá nóng cũng không quá lạnh) vào xô 

 Đối với chà ron/chít mạch ở khu vực thông thường từ từ cho keo chà ron 
Webercolor Outside vào và trộn đều thật chậm cho đến khi hỗn hợp đồng 
nhất và sệt lại hoàn toàn theo tỉ lệ 1 : 3 hoặc 1 : 2.5 (nước : keo) 

 Đối với chà ron/chít mạch cho hồ bơi từ từ cho keo chà ron Weber vào và trộn 
đều thật chậm cho đến khi hỗn hợp đồng nhất và sệt lại hoàn toàn theo tỉ lệ 1 
: 3 hoặc 3 : 3.5 (nước : keo) 

 Sau khi trộn xong, nên để hỗn hợp khoảng từ 3-4 phút để các thành phần hóa 
học phát huy tác dụng với nhau 

Phương pháp thi công 

Tráng keo chà ron/keo chít mạch Webercolor Outside đã pha trộn lên khu vực khoảng 
1m² và sau đó sử dụng bay cao su để chà và ép keo theo phương 45 độ so với kẻ ron 
và đường ron. 

Đối với chà ron/chít mạch ở khu vực thông thường: 

 Sau 10-15 phút, sử dụng bông xốp sạch để làm sạch các phần keo thừa bám 
trên bề mặt. 

 Sau thời gian 2 giờ có thể dùng vải lau sạch lại cho bề mạch hoàn toàn sạch 
bóng 

 Sau khi chà ron từ 12-24 giờ có thể đi lại trên khu vực này 

Đối với chà ron/ chít mạch cho hồ bơi: 

 Sau 10-20 phút, sử dụng bông xốp sạch và dùng vải khô lau sạch cho bề mặt 
hoàn toàn sạch bóng 

 Sau khi chà ron từ 12-24 giờ, đường ron phải được làm ẩm mỗi ngày từ 1-2 
lần trong suốt 3-4 ngày liên tiếp để tăng cường độ bền của sản phẩm 
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 Chờ ít nhất là 72 giờ trước khi cho nước vào hồ bơi để đảm bảo là bột chà 
ron/chít mạch đạt cường lực tốt nhất và phát huy hết các tính chất lý-hóa của 
sản phẩm 

Lưu ý  

 Không đổ keo ra đất và đổ nước vào trộn lên như cách trộn vữa thông thường 

 Không dùng nước bẩn hoặc nước ao hồ để pha trộn hỗn hợp keo chà ron 
gạch Webercolor Outside 

 Tránh sử dụng trong điều kiện nắng nóng hoặc gần nơi có nhiệt độ cao 

An toàn lao động  

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

 Tránh để dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  

 Không nên hít mùi bụi bẩn quá nhiều  

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

 Nếu dính vào mắt thì hãy rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để Webercolor Outside tránh xa tầm tay của trẻ em  
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