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am TILEBOND

(R-Crete Tilebond)

MOÂ TAÛ SAÛN PHAÅM

am

TILEBOND laø hoãn hôïp vöõa daùn
gaïch cao caáp goác xi maêng moät thaønh
phaàn, thích hôïp thi coâng daùn gaïch cho
saøn, töôøng, khu vöïc trong nhaø vaø ngoaøi

trôøi…Khi troän am TILEBOND vôùi am
Bond 302, ñaëc tính cuûa keo daùn gaïch seõ
ñöôïc taêng cöôøng veà ñoä baùm dính, khaû
naêng khaùng nöôùc…trong quaù trình thi
coâng vaø khi ñaõ ñoùng raén.
CAÙC ÖÙNG DUÏNG

 am TILEBOND khi troän vôùi nöôùc taïo

thaønh moät hoãn hôïp vöõa deûo,ñöôïc duøng
thi coâng daùn gaïch, ñaù.
 Coù theå thi coâng moät lôùp keát dính moûng
hoaëc moät lôùp ñeäm daøy leân beà maët beâ
toâng hoaëc beà maët ñöôïc laøm phaúng baèng
vöõa xi maêng.

 am TILEBOND thích hôïp cho vieäc thi

coâng daùn gaïch mosaic, ñaù marble, ñaù
granite, ñaù thieân nhieân, gaïch ceramic,
gaïch ñaát nung…

am TILEBOND vôùi am Bond
302 ñeå daùn gaïch ,ñaù cho hoà bôi, khu vöïc
aåm öôùt ngoaøi trôøi, khu vöïa chòu aûnh
höôûng söï thay ñoåi nhieät ñoä…

 Neân troän

CAÙC ÖU ÑIEÅM
• Saûn phaåm ñöôïc troän vaø ñoùng goùi saün,
chaát löôïng ñöôïc kieåm soaùt chaët cheõ, chæ
caàn troän vôùi nöôùc laø söû duïng ngay.
• Raát deã thi coâng, ñieàu chænh ñöôïc thôøi
gian daùn gaïch, choáng tröôït khi thi coâng ôû
maët ñöùng, khaû naêng ñaøn hoài vaø thôøi gian
ñoùng raén.
• Duøng cho caû trong nhaø vaø ngoaøi trôøi.
• Phuø hôïp thi coâng gaïch ceramic vaø haàu
heát caùc loaïi ñaù töï nhieân vaø nhaân taïo.

PHÖÔNG PHAÙP THI COÂNG
Chuaån bò beà maët
 Laøm saïch buïi xi maêng, khoâng baùm daàu môõ

vaø caùc taïp chaát khaùc.

 Beà maët thi coâng phaûi töông ñoái phaúng, ñaëc

chaéc, loaïi boû toaøn boä phaàn beâ toâng yeáu treân
beà maët.
 Trong ñieàu kieän thôøi tieát noùng, neàn coù hieän
töôïng boác hôi nöôùc nhanh, caàn laøm aåm beà
maët tröôùc khi thi coâng.
Caùch troän
 Ñong khoaûng 5 lít nöôùc saïch cho 1 bao

am

 Coù theå thay nöôùc troän baèng saûn phaåm

am

TILEBOND 25kg. Cho nöôùc vaøo thuøng troän
tröôùc, sau ñoù cho boät vaøo töø töø vaø khuaáy
ñeàu baèng maùy troän baèng tay vôùi toác ñoä
chaäm. Tieán haønh troän cho ñeán khi ñaït ñöôïc
hoãn hôïp vöõa ñoàng nhaát vaø khoâng bò voùn cuïc.
 Thôøi gian söû duïng hoãn hôïp sau khi troän laø 2
giôø.
BOND 302 ñeå thi coâng gaïch coù kích thöôùc
lôùn, laùt gaïch leân neàn gaïch cuõ…nhaèm taêng
cöôøng khaû naêng baùm dính vaø toái öu hieäu quaû
caùc tính naêng khaùc cuûa keo daùn gaïch.

Thi coâng
 Duïng cuï thi coâng: caàn duøng bay raêng cöa,

neân choïn bay raêng cöa coù kích thöôùc raêng
phuø hôïp vôùi chieàu daøy vaø kích thöôùc vieân
gaïch caàn daùn.
 Thi coâng:
- Duøng caïnh thaúng cuûa bay traûi moät lôùp vöõa
moûng leân beà maët thi coâng (khoaûng 1m2), sau
ñoù duøng caïnh bay coù raêng keùo nghieâng treân
vöõa, taïo moät lôùp vöõa daøy ñeàu, thích hôïp vôùi
vieân gaïch caàn daùn.
- Trong ñieàu kieän thi coâng cho saøn, töôøng
ngoaøi trôøi, beà maët maáp moâ, gaïch coù kích
thöôùc lôùn…duøng phöông phaùp thi coâng 2 lôùp:
traùt theâm lôùp vöõa leân treân maët sau vieân gaïch
roài môùi oáp laùt.
 Thi coâng daùn gaïch:
- Khoâng caàn phaûi laøm aåm gaïch tröôùc khi
daùn, neáu maët sau gaïch quaù baån, neân röûa
saïch baèng nöôùc.
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- Sau khi ñaõ traõi lôùp vöõa, tieán haønh ñaët
vieân gaïch vaøo vò trí caàn daùn vaø aán nheï
ñeå ñaûm baûo vöõa phuû kín maët sau vieân
gaïch (coù theå duøng buùa cao su cho vieäc
caân chænh vieân gaïch).

THÔNG TIN AN TOÀN

am

TILEBOND là sản phẩm không độc hại,
nhưng có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với
nước. Do đó phải dùng các thiết bị bảo hộ khi
thi công sản phẩm: như áo bảo hộ, găng tay,
mặt nạ, kính bảo hộ…Rửa phần vữa dính vào
da bằng nước sạch, nếu vữa văng vào mắt nên
rửa sạch nhiều lần bằng nước sạch. Nếu có
hiện tượng dị ứng, phải đến ngay trung tâm y tế
để kiểm tra.

- Thôøi gian thi coâng cuûa am TILEBOND
laø 30 phuùt ôû ñieàu kieän nhieät ñoä bình
thöôøng vaø thôøi gian cho pheùp chænh gaïch
laø 45 phuùt.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc

Xám hoặc Trắng

Tỷ trọng

1600 kg/m3

Thành phần kết dính

Xi măng Portland

Cốt liệu

Cát silica chọn lọc

Tỷ lệ Nước/Bột

Khoảng 0.20 đến 0.23 (Khoảng 5 – 5.75 lít
nước/bao am TILEBOND 25kg)

Cường độ bám dính

Yêu cầu theo BS
EN 12004:2001 đối
với keo dán gạch
thông thường
(N/mm2)

am

am TIBOND

TILEBOND trộn
với
am Bond 302
(N/mm2)

trộn với nước
(N/mm2)

Sau 28 ngày

> 0.5

2.43

2.09

Sau khi ngâm nước

> 0.5

1.38

1.11

Sau khi gia nhiệt

> 0.5

2.48

0.80

Sau thời gian mở
không nhỏ hơn 20
phút.

> 0.5

1.22

Sau thời gian mở tại
30 phút.

> 0.5

0.57

LIỀU LƯỢNG :
Phụ thuộc vào kích thướt gạch, khoảng (2.3 – 4.6) kg/m2
ĐÓNG GÓI:

am TILEBOND được đóng gói bao 25kg, 60 bao trên 1 pallet.
THỜI HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

•

am TILEBOND được bảo quản trong kho có mái che và khô ráo.

•

Thời hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong bao bì còn nguyên.

Asia Mortar Co., LTD ( AM Co., LTD)
33 / 1 – Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM
Tel: (84-8) 38 20 8686 Fax: (84-8) 38 20 8866 Email: amv@asiamortar.com Website: www.asiamortar.com
Caùc chi tieát kyõ thuaät vaø höôùng daãn neâu trong taøi lieäu naøy ñöôïc ñuùc keát töø kieán thöùc, kinh nghieäm vaø döïa vaøo caùc keát quaû thí nghieäm thöïc teá
coâng tröôøng, phoøng thí nghieäm. Tuy nhieân trong moät soá tröôøng hôïp taát caû caùc thoâng tin neâu treân coù theå khoâng ñöôïc tuaân thuû nghieâm ngaët
taïi coâng tröôøng do sai phöông phaùp thi coâng , do nhaø öùng duïng, do ñieàu kieän thi coâng neân coù theå xaûy ra keát quaû khoâng nhö ñeà caäp vaø
hoaøn toaøn khoâng ñöôïc quy traùch nhieäm cho nhaø cung caáp. Neân tham khaûo boä phaän kyõ thuaät Asia Mortar ñeå traùnh sai soùt trong moïi tröôøng
hôïp ñeå coù keát quaû toá nhaát.

