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Giới thiệu về vữa sửa chữa Sunshine – M  

 Tên sản phẩm: Vữa sửa chữa Sunshine – M  

 Mã sản phẩm: Sunshine – M  

 Sản xuất: Việt Nam  

 Dạng tồn tại: Dạng bột  

 Màu sắc: Màu xám xi măng  

 Đóng gói: Bao 25kg 

 Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên, chưa mở) 

 Điều kiện lưu trữ: Nên để ở nơi khô ráo, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt  
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Sunshine – M M40 Vữa sửa chữa polyme gốc xi măng 

Ưu điểm vượt trội của vữa sửa chữa Sunshine – M  

 Vữa sửa chữa Sunshine – M là vữa trộn sẵn gốc xi măng 

 Được biến tính bằng polyme và các phụ gia khoáng hoạt tính 

 Sản xuất ở dạng bột, có thể sử dụng ngay hoặc trộn với các loại cốt liệu khác 

 Dùng trong công tác hoàn thiện, xây trát trên bề mặt các sản phẩm gạch bọt, 
gạch AAC… 

 Có dạng một thành phần, định lượng chính xác, đồng nhất sẵn tại nhà máy. 

 Do đó, sản phẩm rất dễ sử dụng, hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình thi công. 

 Chống mài mòn, chống dầu, chống ăn mòn hóa học, chống ẩm, chống thấm 
cho bề mặt sửa chữa. 

 Cường độ chịu nén, cường độ chịu uốn và cường độ bám dính cao 

 Bền với các tác động thời tiết. 

 Không độc hại, dùng được cho bề mặt có tiếp xúc với nước uống. 

 Rất dễ thi công, giúp tiết kiệm nhân công và vật tư một cách đáng kể 

Ứng dụng của vữa sửa chữa Sunshine – M  

Sunshine – M được sử dụng để xây, trát, sửa chữa: 

 Các công trình dân dụng (đặc biệt khi sử dụng cho gạch bê tông khí chưng áp 
(AAC), gạch bê tông bọt). 

 Các công trình công nghiệp 
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Vữa sửa chữa 

Hướng dẫn cách sử dụng vữa sửa chữa Sunshine – M  

Trộn đều Sunshine – M với nước (trộn với 17% – 20% nước) theo tỷ lệ qui định bằng 
máy hoặc bằng tay tới khi tạo thành một hỗn hợp đồng nhất. 

Có thể thi công bằng bay, bàn xoa hoặc máy phun. 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/12/vua-sua-chua.jpg


                                                      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 

 

Sunshine – M phải được thi công trên bề mặt sạch không bị ẩm hoặc rêu nấm, không bị 
nhiễm bẩn bởi các chất dầu mỡ hay các chất ô nhiễm khác. 

Bề mặt thi công phải chắc, không bị bong vỡ. Bề mặt sau khi  thi công phải được 
dưỡng hộ theo qui trình thông thường nhằm tránh hiện tượng nứt do mất nước. 

Lượng dùng 

 50 kg vữa sử dụng trên 1m3 khối xây 

 10 kg vữa sử dụng với chiều dày 5 mm trên 1m2 trát 

Hình ảnh thi công 

Thông tin an toàn  

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

 Hạn chế để dính hóa chất vào mắt mũi và da 

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều  

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

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

 Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối  

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để Sunshine – M tránh xa tầm tay của trẻ em  
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