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EN 1504-7

Vöõa xi maêng moät
thaønh phaàn coù taùc
duïng choáng aên moøn
duøng baûo veä cho coát
theùp trong beâ toâng
PHAÏM VI SÖÛ DUÏNG
Bảo vệ chống bị ăn mòn cho cốt thép trong bê tông.
Tăng cường độ bám dính cho vữa sửa chữa và phần
bê tông cũ.
Moät soá öùng duïng ñieån hình
Bảo vệ chống ăn mòn cho cốt thép trong bê tông bằng cách
làm kiềm hóa môi trường xung quanh cốt thép. Biện pháp
này được dùng trong công tác sửa chữa bê tông sử dụng
vữa bù co ngót thuộc dòng Mapegrout hoặc vữa xi măng
cải tiến gốc latex tổng hợp. Sản phẩm cũng có thể được sử
dụng bảo vệ cho các kết cấu bê tông trong lòng đất.

Mapefer 1K được chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 1504-9
(Chứng nhận những sản phẩm và hệ thống sản phẩm
dùng bảo vệ và sửa chữa kết cấu bê tông - về các định
nghĩa, yêu cầu, quản lý chất lượng và tính hợp chuẩn Các nguyên tắc chung đối với việc sử dụng những sản
phẩm và hệ thống sản phẩm này”) và đạt tiêu chuẩn EN
1504-7 (“Sản phẩm chống ăn mòn cốt thép trong bê
tông”).
KHUYEÁN CAÙO
Không pha thêm nước vào sản phẩm khi sản phẩm
bắt đầu đóng rắn.
Không cho thêm cốt liệu hay xi măng vào trong
Mapefer 1K.

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
Mapefer 1K là vữa gốc xi măng polymer một thành phần
dạng bột được phát triển theo công thức đặc biệt của
phòng thí nghiệm của MAPEI. Sản phẩm có chất chống
ăn mòn giúp chống gỉ sét cho cốt thép trong bê tông.

Thi công Mapefer 1K ngay sau khi bắn cát (không để
trơ cốt thép ngoài không khí mà không có biện pháp
bảo vệ trong thời gian dài).

Khi được trộn với nước, Mapefer 1K trở thành hỗn hợp
vữa chảy có thể thi công dễ dàng.

Không thi công Mapefer 1K khi nhiệt độ môi trường
dưới +5OC.

Khi đóng rắn, Mapefer 1K có khả năng chống lại sương
muối theo tiêu chuẩn EN 15183 và có khả năng chống
thấm nước và các loại khí có tính ăn mòn trong không khí.

QUY TRÌNH THI COÂNG
Chuaån bò coát theùp
Để Mapefer 1K phát huy tốt tác dụng chống ăn mòn, cốt
thép phải được loại bỏ hoàn toàn các vết bẩn và gỉ sét.

Tác dụng chống ăn mòn của Mapefer 1K là nhờ vào các
nhân tố chính sau:
Tính kiềm cao;
Khả năng bám dính tốt vào kim loại;
Có tác nhân chống ăn mòn.

Nên sử dụng biện pháp bắn cát để loại bỏ các vết gỉ sét
trên bề mặt kim loại trước khi thi công.
Trong trường hợp không thể tiến hành biện pháp trên,
nên quét mạnh lên bề mặt kim loại để loại bỏ tất cả các vết
gỉ sét.
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THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT (caùc giaù trò tieâu bieåu)
ÑAËC TÍNH SAÛN PHAÅM
Dạng sản phẩm:

Bột

Kích thước tối đa của cốt liệu (mm):

0,5

Hàm lượng chất rắn khô (%):

100

Bảo quản:

12 tháng trong bao bì còn nguyên, nơi khô thoáng

Phân loại mức độ độc hại theo EC 1999/45:

Gây dị ứng.
Trước khi sử dụng nên tham khảo “Hướng dẫn an
toàn chuẩn bị sản phẩm” và thông tin chi tiết trên
bao bì sản phẩm

Mã hải quan:

3824 50 90

THOÂNG SOÁ THI COÂNG (ôû 23OC - 50%R.H.)
Loại bỏ phần bê tông
bị hư hỏng

Vệ sinh cốt thép

Màu sắc của hỗn hợp:

Xanh

Tỷ lệ trộn:

Trộn 100 phần Mapefer 1K với 20-22 phần nước
(tương ứng 1-1,1 lít nước cho một bao 5 kg)

Dạng hỗn hợp:

Lỏng sệt

Tỷ trọng của hỗn hợp (kg/m3):

1.800

Độ pH của hỗn hợp:

> 12,5

Nhiệt độ thi công:

Từ +5OC đến +35OC

Thời gian sử dụng vữa:

Khoảng 1 tiếng

Thời gian chờ giữa mỗi lớp:

Khoảng 2 tiếng

Thời gian chờ trước khi thi công vữa sửa chữa:

6-24 tiếng

Lượng dùng trên thanh thép có gờ tăng cường
bám dính với đường kính 8 mm (g/m):

200

Lượng dùng trên thanh thép có gờ tăng cường
bám dính với đường kính 16 mm (g/m):

400

THOÂNG SOÁ CUOÁI CUØNG
Phương pháp
kiểm tra

Yêu cầu tối thiểu theo
EN 1504 - 7

Tính công tác
của sản phẩm

Cường độ bám dính vào bê tông
(loại nền MC 0.4 với tỷ lệ nước/bê
tông = 0.4), theo EN 1766 (MPa):

EN 1542

Không

> 2,5
(sau 28 ngày)

Khả năng chống trượt cốt thép:
– tải trọng ứng với chuyển vị
0,1 mm:

EN 15184

Tải trọng tương đương với tối
thiểu 80% tải trọng mà cốt
thép không được bảo vệ

đạt

EN 15183

Sau nhiều chu kỳ, cốt thép
được bảo vệ không bị rỉ sét. Độ
rỉ sét của phần cuối cốt thép
nơi không được bảo vệ
phải <1 mm.

đạt

Đặc tính công tác

Thi công Mapefer 1K
bằng chổi quét lên cốt
thép cho ở bê tông ở
ban công

Khả năng chống ăn mòn:
– 10 chu kỳ ngâm trong nước;
– 10 chu kỳ ngâm trong SO2 theo
EN ISO 6988;
– 5 ngày trong sương muối theo
EN 60068-2-11

Bất kỳ thanh gia cường nào được chèn thêm
đều phải được xử lý theo cách trên.
Chuaån bò saûn phaåm
Đổ 1 đến 1,1 lít nước vào thùng chứa sạch,
cho 5 kg Maper 1K vào và trôn nhẹ đều tay cho
đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất, không bị
vón cục. Sau khi trộn, hỗn hợp Mapefer 1K
phải được thi công trong vòng 1 giờ.
Thi coâng
Thi công 2 lớp Mapefer 1K bằng chổi quét.
Lớp thứ 2 có thể được thi công sau lớp thứ
nhất khoảng 2 giờ và không quá 24 giờ kể từ
khi quét lớp thứ nhất.
Khuyến cáo nên phủ đồng đều lên thanh gia
cường. Chiều dày của cả 2 lớp khoảng 2 mm.
Trong quá trình thi công Mapefer 1K, vữa có
thể lem ra các phần bê tông xung quanh, tuy
nhiên, việc này không ảnh hưởng gì đến khả
năng bám dính của bê tông khi thi công các
vữa kết dính khác. Vữa sửa chữa thuộc dòng
Mapegrout nên được thi công khi lớp
Mapefer 1K đã đóng rắn hoàn toàn (thông
thường là sau 6 giờ ở +200C).
Caùc chuù yù trong suoát quaù trình thi
coâng vaø sau quaù trình thi coâng
Khi nhiệt độ môi trường từ +5OC đến +35OC,
công tác thi công tiến hành bình thường. Tuy
nhiên, trong điều kiện thời tiết nóng, không nên
để vữa tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt
trời vì sẽ làm giảm thời gian thi công của vữa.
Veä sinh
Nên làm sạch chổi quét và các dụng cụ thi
công bằng nước sạch khi vữa còn ướt. Khi vữa
đóng rắn, chỉ có thể làm sạch bằng phương
pháp cơ học.
LÖÔÏNG DUØNG
200 g cho mỗi mét thanh gia cường có đường
kính 8 mm (tương đương với lớp phủ dày 2
mm).

ÑOÙNG GOÙI
Sản phẩm đóng trong hộp carton, mỗi hộp
chứa 4 bao Mapefer 1K loại 5 kg.
BAÛO QUAÛN
Bảo quản sản phẩm trong bao bì còn nguyên,
nơi khô ráo với điều kiện nhiệt độ trên +5OC.
Sản phẩm được sản xuất theo quyết định số
2003/53/EC.
HÖÔÙNG DAÃN AN TOAØN CHUAÅN BÒ VAØ
THI COÂNG SAÛN PHAÅM
Sản phẩm có chứa xi măng, do vậy khi tiếp xúc
với mồ hôi cơ thể có thể gây kích ứng. Cần
mang găng tay và kính bảo hộ khi tiếp xúc với
sản phẩm. Tham khảo thêm thông tin chi tiết
trong tờ “Hướng dẫn kỹ thuật”.
SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG
CHUÙ YÙ
Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong
Tài liệu kĩ thuật này được đúc kết từ những kiến
thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi. Tuy
nhiên, trong mọi trường hợp, tất cả các thông
tin nêu trên cần được thực hiện một cách
nghiêm túc nhất bởi nhà thi công có bề dày
kinh nghiệm. Chính vì vậy, trước khi sử dụng
sản phẩm phải khẳng định rằng các hướng dẫn
phải được áp dụng nghiêm túc với từng thao
tác thi công. Trong mọi trường hợp, nếu người
sử dụng tự thi công thì cần phải có sự tham
khảo với Bộ phận kỹ thuật của Mapei nếu có gì
không rõ để tránh các sai sót do việc sử dụng
sản phẩm mang lại.
Phiên bản tiếng Việt được dịch lại dựa trên
phiên bản tiếng Anh 453-3-2009.

Cốt thép bê tông ở mặt
trước của ban công
được bảo vệ bằng
Mapefer 1K

453-10-2010
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