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Tất cả các tài liệu tham khảo về
sản phẩm được cung cấp theo
yêu cầu và ở trang web:
www.mapei.com.vn

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép bất hợp pháp nội
dung và hình ảnh trong tài liệu này
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CHÚ Ý
Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu
trong Tài liệu kỹ 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 những nhà thi công có bề dày
kinh nghiệm thi công lâu dài. Chính vì
vậy, trước khi sử dụng sản phẩm phải
khẳng định rằng các hướng dẫn phải
được áp dụng nghiêm túc với từng công
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 dich lại dựa
theo phiên bản tiếng Anh 532 - 8 - 2008.
Mọi thắc mắc cần liên hệ với các đại lý
gần nhất hoặc tham khảo ngay với kỹ
thuật viên của MAPEI.

