VỮA RÓT VÀ VỮA SỬA CHỮA

am GROUT 310

(R-Grout 310)

GIÔÙI THIEÄU SAÛN PHAÅM

am

GROUT 310 laø hoãn hôïp vöõa troän
saün, khoâng co ngoùt goác xi maêng. Khoâng
bò aên moøn, khoâng bò oxy hoùa vaø khoâng
chöùa taùc nhaân aên moøn Clorua, Nitrat. Khi
troän vôùi nöôùc, am GROUT 310 taïo
thaønh moät hoãn hôïp vöõa coù ñoä chaûy raát
cao maø khoâng bò taùch nöôùc, thích hôïp
cho vieäc thi coâng ñoå vöõa taïi nhöõng vò trí
phöùc taïp.
CAÙC ÖÙNG DUÏNG

am GROUT 310 ñöôïc söû duïng roäng raõi

trong thi coâng ñoå vöõa aùp löïc vaø vöõa söûa

chöõa. am GROUT 310 ñöôïc duøng söûa
chöõa moät soá keát caáu xaây döïng nhö: caùc
taám panel töôøng ñuùc saün, beä moùng maùy,
söõa chöõa cho daàm, coät vaø keát caáu daàm
caàu döï öùng löïc.

am

GROUT 310 coøn ñöôïc söû duïng
trong thi coâng bôm vöõa aùp löïc, roùt vaøo
khe hôû giöõa keát keát caáu beâ toâng vaø beâ
toâng ñuùc saün.
CAÙC ÖU ÑIEÅM




Ñoä oån ñònh cao, saûn phaåm ñöôïc saûn
xuaát, ñoùng goùi vaø kieåm tra chaët cheõ taïi
nhaø maùy.
Ñaëc tính khoâng co ngoùt, taïo ra lôùp ñeäm
tuyeät vôøi.



Coù ñoä chaûy cao vaø coù tính töï san phaúng.



Cöôøng ñoä neùn vaø uoán raát cao.



Taïo ñoä phaúng cho beà maët beâ toâng.



Khoâng chöùa Clorua, khoâng ñoäc vaø khoâng
gaây aên moøn.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG
Chuẩn bị bề mặt
 Bề mặt bê tông phải sạch và đặc chắc. Loại bỏ
phần bê tông yếu trên bề mặt.
 Làm sạch và loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, dầu
mỡ, vụn vữa và nước xi măng.
 Làm ẩm bão hòa nước cho bề mặt đổ vữa,
nhưng không để đọng nước. Phải làm sạch toàn
bộ nước thừa trên bề mặt trước khi đổ vữa.
Cách trộn
• Luôn luôn phải dùng máy trộn vữa chuyên
dụng (tốc độ chậm) cho việc khuấy trộn để đạt
được hiệu quả trộn tốt nhất. Không được trộn
vữa bằng tay.
• Đong lượng nước trộn.
• Trước tiên, đổ 80% lượng nước trộn vào thùng
sạch, cho bột vào từ từ và trộn đều cho đến khi
tạo thành hỗn hợp vữa dẻo, cho thêm phần nước
còn lại vào và trộn để đạt được độ chảy yêu cầu.
Để yên 2 – 3 phút, sau đó trộn lại và sử dụng.
Không được để bột dính trên thùng trộn và hạn
chế tạo bọt khí.
Thi công
Thi công đổ, rót am GROUT 310 phải nhanh
chóng và liên tục từ một phía, không bị gián đoạn
nhằm tránh bọt khí bị nhốt trong vữa. Phải đảm
bảo ván khuôn phải được dựng chắc chắn và kín
nước, vữa đổ phải lắp kín và tràn đầy. Không
cần dùng thiết bị đầm rung khi đổ vữa, chỉ cần
dùng thanh gỗ hoặc sắt để đầm. am GROUT
310 có thể thi công chiều dày lớp vữa lên đến
50mm cho mỗi lần đổ, tùy thuộc vào hạng mục
đổ vữa và nhiệt độ môi trường lúc thi công.
BẢO DƯỠNG
Trong điều kiện thời tiết khô và ánh nắng rọi trực
tiếp, sau khi lớp vữa đỗ bắt đầu đông kết, các bề
mặt vữa tiếp xúc trực tiếp với không khí phải
được bảo vệ, tránh việc bốc hơi nước quá nhanh
bằng các biện pháp bảo dưỡng thông thường
như: giữ ẩm bằng nước, phủ bao bố ướt, dùng
hợp chất bảo dưỡng như FLEXICURE 102.

VỮA RÓT VÀ VỮA SỬA CHỮA
THÔNG TIN AN TOÀN
am GROUT 310 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.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Lượng nước trộn / bao
25kg
Độ chảy
(ASTM C939:2002)

5.0 Lít
(Vữa chảy)
< 30 giây

4.4 Litres
(Splice
Sleeve)
163 giây

Thời gian đông kết
Bắt đầu
(ASTM C953:1987)

285 phút

Kết thúc
(Re-approved 1997)

330 phút

Cường độ nén

> 70 N/mm2

Độ giãn nở

+0.25%

87.5 N/mm2

(ASTM C940:1998a)
Độ tách nước
(ASTM C940:1998a)

0%

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
Mỗi bao am GROUT 310 trọng lượng 25kg
sau khi trộn sẽ được khoảng hơn 13 lít vữa.
ĐÓNG GÓI

am GROUT 310 được đóng gói bao 25kg, 60
bao trên 1 pallet.
THỜI HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

•

am GROUT

310 được bảo quản trong kho
có mái che và khô ráo.
• Thời hạn sử dụng sản phẩm là 12 tháng từ
ngày sản xuất trong bao bì còn nguyên.
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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 toát nhaát.

