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Trang Chủ Keo dán gạch Sản phẩm Keo dán gạch gốc xi măng weber.tai fix

Sản phẩm liên quan

weber.prim  2

weber.prim 2 là lớp lót kết dính,

được sử dụng trước khi dán gạch

trên các bề mặt đặc biệt như bề

mặt gạch cũ, gỗ.

weber.color  classic

Keo chà ron/Keo chít mạch thông

dụng, siêu mịn

weber.color  power

Keo chà ron/Keo chít mạch chống

nấm mốc, chuyên dùng cho khu

vực nhà bếp và phòng tắm

weber.color  plus

Chuyên dùng chà ron cho các khe

ron lớn và chống nấm mốc

Hỗ trợ và tư vấn

weber.tai  fix

Tính năng sản phẩm

Thích hợp cho gạch

ceramic hút nước, gạch

granit ít hút nước, đá granit

và đá marble.

Lựa chọn hoàn hảo

Kết dính tốt, chống trơn

trượt

Dễ dàng và thuận tiện khi

sử dụng

Keo dán gạch gốc xi măng được ưa chuộng nhất với tính năng chống trượt cho các loại gạch

thông thường.
Định mức sử dụng

Hệ thống nhà phân
phối

LỢI ÍCH CHÍNH

Keo dán gạch bán chạy nhất tại Thái Lan

Cường độ bám dính cao và chống trượt hiệu quả.

Kéo dài thời gian sử dụng của hỗn hợp sau khi trộn (tránh ánh nắng mặt trời và nơi có nhiệt độ cao).

Thời gian chờ trước khi lưu thông là sau 24 giờ.

Thời gian điều chỉnh gạch trong vòng 15 phút.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Khả năng chịu nhiệt là -30°C to +70°C

Tải trọng tối đa khi ốp gạch theo phương thẳng đứng: 30 kg/m2

Cường độ bám dính ở trạng thái khô: > 0.5 MPa (N/mm2)

Cường độ bám dính sau khi ngâm nước: > 0.5 MPa (N/mm2)

Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt: > 0.5 MPa (N/mm2)

Chú ý:  kết quả trên có được dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với

kết quả tại công trường do sự khác nhau về điều k iện và cách thi công.

PHẠM VI SỬ DỤNG:

Không thích hợp sử dụng cho gạch ít hút nước hoặc gạch không hút nước (thay vào đó nên sử dụng sản phẩm

weber.tai gres, weber.tai 2-in-1 hoặc weber.tai max cho các loại gạch kể trên)

Không thích hợp sử dụng cho tường ngoài trời khi ốp lát gạch cao hơn 6m (thay vào đó nên sử dụng sản phẩm

weber.tai flex)

Không thích hợp sử dụng dán gạch cho bề mặt gạch cũ, sơn (thay vào đó nên sử dụng sản phẩm weber.tai gres,

weber.tai 2-in-1, hoặc weber.tai maxx)

Không thích hợp sử dụng cho bề mặt kính, bề mặt gỗ (thay vào đó sử dụng sản phẩm weber.prim 2 làm lớp lót và

weber.tai flex)

Không thích hợp sử dụng trên bề mặt bột thạch cao, tấm thạch cao, gỗ (thay vào đó nên sử dụng weber.tai gres,

Các sự cố thường gặp

phải và giải pháp

THI CÔNG ỐP LÁT LOẠI

http://www.weber.vn/lien-ket.html?url=%2Fkeo-dan-gach%2Fproducts%2Fcementitioustileadhesives%2Fwebertaifix.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/products/cementitioustileadhesives/webertaimaxx.html
http://www.weber.vn/homepage.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/products/ancillarycomplementary/weberprim2.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/products/cementitioustileadhesives.html
http://www.weber.vn/tilegrouts/tile-grouts-datasheets/tilegrouts/webercolorclassic.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/ho-tro-va-tu-van/problemsandsolutions/tilingofclaytiles.html
http://www.weber.vn/tilegrouts/tile-grouts-datasheets/tilegrouts/webercolorplus.html
http://www.weber.vn/tilegrouts/tile-grouts-datasheets/tilegrouts/webercolorpower.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/products/cementitioustileadhesives/webertai2-in-1.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/products/cementitioustileadhesives/webertai2-in-1.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/products/cementitioustileadhesives/webertaigres.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/products/cementitioustileadhesives/webertaigres.html
http://www.weber.vn/homepage.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/products/cementitioustileadhesives/webertaiflex.html
http://www.weber.vn/
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/products/cementitioustileadhesives/webertaimaxx.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/products.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/products/ancillarycomplementary/weberprim2.html
http://www.weber.vn/services/find-a-retailer.html?activity=
http://www.weber.vn/keo-dan-gach.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/products/cementitioustileadhesives/webertaigres.html
http://www.weber.vn/consumption-calculator.html?product=240&cHash=fd5451e47206fefd74dc5689fd0c13cf
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/products/cementitioustileadhesives/webertaiflex.html
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weber.tai flex hoặc weber.tai plus)

Không thích hợp sử dụng cho bề mặt kim loại và nhựa (thay vào đó nên sử dụng weber.color poxy)

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt cần phải cứng, bằng phẳng, sạch và khô ráo với độ hút nước thông thường 

Làm sạch bụi và loại bỏ các vết bẩn, vết dầu mỡ khỏi bề mặt cần lát gạch. Nếu bề mặt

lát gạch hút nước nhiều cần phải làm ẩm nền trước khi tiến hành lát gạch. 

Trong trường hợp mới tô tường hoặc mới cán nền, cần phải bảo dưỡng bề mặt trong

7 ngày (cho mỗi 1cm chiều dày bê tông) trước khi lát gạch

CHUẨN BỊ GẠCH

Không nên ngâm gạch trong nước vì sẽ làm giảm cường độ bám dính của keo dán

gạch.

Đảm bảo gạch phải khô, sạch và không bám dầu mỡ, bụi bẩn.

CHUẨN BỊ KEO

Cho 6.25 lít nước sạch vào trong thùng (nhiệt độ của nước bằng nhiệt độ phòng, không

ấm hoặc quá nóng).

Từ từ cho keo weber.tai fix vào trong nước theo tỷ  lệ:

Nước : keo là 1:4 (theo khối lượng)

Nước: keo là 1:3 (theo thể tích)

Khuấy bằng máy khuấy với tốc độ chậm (500 vòng/phút) hoặc dùng bay trộn đều cho

đến khi hỗn hợp đồng nhất và không bị vón cục.

Sau khi pha trộn xong để hỗn hợp từ 3 - 4 phút trước khi sử dụng để các thành phần

hóa học phản ứng.

Hỗn hợp của weber.tai fix nên được sử dụng trong vòng 4 giờ, tránh ánh nắng mặt trời

và nơi có nhiệt độ cao.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Trát một lớp keo lên bề mặt cần lát gạch, sau đó sử dụng bay răng cưa tạo một lớp

keo đồng đều trên bề mặt diện tích 1 - 2m2.

Đối với sàn: trát đều lớp keo trên bề mặt bằng bay răng cưa

Đối với tường: nên trát lớp keo theo phương ngang bằng bay răng cưa.

Sử dụng bay răng cưa sẽ đảm bảo sự kết nối tốt hơn giữa gạch và bề mặt nền so với

sử dụng bay thông thường.

Dán gạch lên trên lớp keo và ấn mạnh hoặc dùng búa cao su gõ đều lên gạch để đảm

bảo sự tiếp xúc tốt nhất. Chừa đường ron tốt thiểu là 2mm để tiến hành chà ron.

Lau thật sạch phần keo thừa từ gạch và đường ron bằng miếng xốp (đã được nhúng

ẩm) trong khi keo vẫn còn ướt.

Mọi sự điều chỉnh gạch phải được hoàn tất trong vòng 15 phút trước khi keo weber.tai

fix bắt đầu đóng rắn.

Chờ 24 giờ trước khi tiến hành chà ron để keo khô hoàn toàn.

Sản phẩm keo chà ron của weber có nhiều màu sắc và ứng dụng khác nhau, do đó

khách hàng sẽ dễ dàng chọn lựa sao cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện thi công.

GẠCH HÚT NƯỚC NHIỀU

(gạch tàu/gạch đất sét

nung)

VIỆC THI CÔNG ỐP LÁT

LOẠI GẠCH HÚT NƯỚC

NHƯ GẠCH CERAMIC Ở

KHU VỰC PHÒNG KHÁCH

HOẶC PHÒNG NGỦ

PHÂN BIỆT GẠCH DỰA

TRÊN ĐỘ HÚT NƯỚC

ỐP LÁT SỬ DỤNG KEO

DÁN GẠCH

Tài liệu tham khảo

Dự án Costa Nha Trang

Khách sạn LIBERTY

CENTRAL RIVERSIDE

Khách sạn LIBERTY

CENTRAL RIVERSIDE

Dự án Costa Nha Trang

Dự án khu biệt thự

Magnolias

http://www.weber.vn/keo-dan-gach/ho-tro-va-tu-van/projectreferences/liberty-central-riverside.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/ho-tro-va-tu-van/projectreferences/costa-nha-trang.html
http://www.weber.vn/tilegrouts/ho-tro-va-tu-van/projectreferences/liberty-central-riverside.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/ho-tro-va-tu-van/problemsandsolutions/tilingofabsorbenttile.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/ho-tro-va-tu-van/problemsandsolutions/tiledifferentiation.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/ho-tro-va-tu-van/problemsandsolutions/tilingofhighabsorbenttiles.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/ho-tro-va-tu-van/problemsandsolutions/tilingofclaytiles.html
http://www.weber.vn/tilegrouts/tile-grouts-datasheets.html
http://www.weber.vn/tilegrouts/tile-grouts-datasheets/tilegrouts/webercolorpoxy.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/products/cementitioustileadhesives/webertaiflex.html
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/ho-tro-va-tu-van/projectreferences/macnolia.html
http://www.weber.vn/tilegrouts/ho-tro-va-tu-van/projectreferences/costa-nha-trang.html
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TIÊU CHUẨN THI CÔNG

Thời gian trộn và sử dụng: 4 giờ

Thời gian chờ: 20 phút - 30 phút

Thời gian điều chỉnh gạch: 15 phút

Thời gian chờ trước khi chà ron: ít nhất 24 giờ

Thời gian chờ trước khi lưu thông: sau 24- 48 giờ

Độ dày yêu cầu: 2-10 mm

LƯU Ý

Tránh trát keo thành từng mảng ở mặt sau viên gạch (xem hình 1). Cách làm như vậy

sẽ tạo những khoảng hở dưới gạch dẫn đến gạch rất dễ bị gãy,vỡ và thấm nước tại

các vị trí thiếu keo.

Tránh sử dụng keo dán gạch trên các bề mặt quá nóng và tránh tiếp xúc trực tiếp với

ánh nắng mặt trời.

Sử dụng các miếng ke ron để kiểm soát độ rộng của ron và giúp các đường ron đồng

đều hơn (xem hình 2)

Để tránh hiện tượng nước rò rỉ xuống dưới gạch cũng như sự dịch chuyển của các

viên gạch khi có sự đi lại bên trên, đòi hỏi độ rộng tối thiểu của ron phải đảm bảo ở

mức 1.5 mm cho tường và 3-20 mm cho sàn

ĐÓNG GÓI

25kg/bao

3-7 kg/m2 tùy thuộc vào kích thước và trọng lượng của gạch

Định mức tiêu thụ trung bình: 25kg/5m2

HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo và thoáng

mát.

MÀU SẮC CỦA KEO

Màu Xám

Bản in thông tin sản phẩm

Bản in thông tin sản phẩm

Hướng dẫn an toàn sử dụng

Hướng dẫn an toàn sử dụng weber.tai fix

Chứng chỉ chất lượng

Chứng chỉ chất lượng weber.tai fix

Thông tin thêm

http://www.weber.vn/uploads/tx_weberproductpage/weber.tai_fix-AIT13.pdf
http://www.weber.vn/vi/keo-dan-gach/products/cementitioustileadhesives/webertaifix.html?type=89
http://www.weber.vn/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FP_tai_fix_25kg_08.jpg&md5=90c0f8a62d29aa61fe6f030b25ba0c4d0fdba5e2&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.weber.vn/uploads/tx_weberproductpage/tai_fix_-spec_table_01.pdf
http://www.weber.vn/uploads/tx_weberproductpage/weber.tai_fix_ed2.pdf
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Thông tin thêm weber.tai fix

Bạn có thể tài thông tin sản phẩm hoặc gửi thông tin về sản phẩm này qua email

Gửi và tải tài liệu

Gửi tài liệu qua Email

Tài liệu về thông tin sản phẩm 

đươc đính kèm trong email gửi

đi

Tải về tài liệu

Nếu bạn chọn nhiều tài liệu

một lúc, hệ thống sẽ tạo ra

một file nén các tài liệu của

bạn.

Sản phẩm khác

Các sản phẩm
khác cùng loại

 

weber.tai vis

Keo dán gạch gốc xi măng thích hợp sử dụng cho các

gạch xốp, gạch ceramic trên bề mặt sàn và tường

bằng xi măng

Hướng dẫn và tư vấn

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C-3GWhzmbVeDUIoSv8gWumYnYBZin-8AG2Mb77dsBwI23ARABIOP7kwNgwbX6DcgBAakCFvUCRZ0syT2oAwHIAxOYBAWqBMMBT9BCjt_axQisVu8hhXFRYLChXEuonf8tMxsDwPnO7wPDBQmdSJsRWt-VldDACmLGPbHq178g0mAu1sX2UwDOQd0sdnxnCt-pOotMlJNNmKpIehf6SdHKUclJH6tf2gnel8GeSRRgY2XVEpitqBJAnCU6nytbIxfF7_dQaPV-BwaJ05rdXDvo6mwKVj-Hd54ZiUQLbtqBSgCQ7JZsI38PaLnla6znPejepp7sl3x31zcUVfJhl3v5aUGUF7MvWGpToXMPgAfotrg4qAemvhvYBwE&num=1&cid=5GjpHMglcqXz0EMcaMRaE3U0MVw_TuD0x2EmAg&sig=AOD64_2xroapAPgPPlBPRdKgRcaC1EWYpw&client=ca-pub-6219811747049371&adurl=http://maychasanngoilai.com/may-cha-san/
http://www.weber.vn/download-documentation.html?tx_weberproductlist_pi1%5Breference%5D%5B%5D=240&tx_weberproductlist_pi1%5Basset_type%5D%5B%5D=pdf_datasheet&tx_weberproductlist_pi1%5Basset_type%5D%5B%5D=security_datasheet&tx_weberproductlist_pi1%5Basset_type%5D%5B%5D=certificate_datasheet&tx_weberproductlist_pi1%5Basset_type%5D%5B%5D=extra_datasheet
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/products/cementitioustileadhesives/webertaicem.html
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact_type%3Dafv_violation%26url%3Dhttp://www.weber.vn/keo-dan-gach/products/cementitioustileadhesives/webertaifix.html%26client%3Dca-pub-6219811747049371%26videoid%3Dyt_d8i6fP6Ag3s&usg=AFQjCNEvEWLPtArni8V2BtgR3Gpu7F5X0A
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C-3GWhzmbVeDUIoSv8gWumYnYBZin-8AG2Mb77dsBwI23ARABIOP7kwNgwbX6DcgBAakCFvUCRZ0syT2oAwHIAxOYBAWqBMMBT9BCjt_axQisVu8hhXFRYLChXEuonf8tMxsDwPnO7wPDBQmdSJsRWt-VldDACmLGPbHq178g0mAu1sX2UwDOQd0sdnxnCt-pOotMlJNNmKpIehf6SdHKUclJH6tf2gnel8GeSRRgY2XVEpitqBJAnCU6nytbIxfF7_dQaPV-BwaJ05rdXDvo6mwKVj-Hd54ZiUQLbtqBSgCQ7JZsI38PaLnla6znPejepp7sl3x31zcUVfJhl3v5aUGUF7MvWGpToXMPgAfotrg4qAemvhvYBwE&num=1&cid=5GjpHMglcqXz0EMcaMRaE3U0MVw_TuD0x2EmAg&sig=AOD64_2xroapAPgPPlBPRdKgRcaC1EWYpw&client=ca-pub-6219811747049371&adurl=http://maychasanngoilai.com/may-cha-san/
https://www.youtube.com/watch?v=d8i6fP6Ag3s
http://www.weber.vn/uploads/tx_weberproductpage/tai_fix_-spec_table_01.pdf
http://www.weber.vn/keo-dan-gach/products/cementitioustileadhesives/webertaivis.html
http://www.weber.vn/send-documentation.html?tx_weberproductlist_pi1%5Breference%5D%5B%5D=240&tx_weberproductlist_pi1%5Basset_type%5D%5B%5D=pdf_datasheet&tx_weberproductlist_pi1%5Basset_type%5D%5B%5D=security_datasheet&tx_weberproductlist_pi1%5Basset_type%5D%5B%5D=certificate_datasheet&tx_weberproductlist_pi1%5Basset_type%5D%5B%5D=extra_datasheet

