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Vöõa oáp laùt goác
xi maêng duøng cho
gaïch ceramic vaø ñaù

PHUØ HÔÏP THEO TIEÂU CHUAÅN EN 12004 VAØ
TIEÂU CHUAÅN VIEÄT NAM 7899-2:2008
Keraset là vữa ốp lát gạch và đá, gốc xi măng (C) thông
thường (1) thuộc loại C1.
Keraset đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7899-2:2008 và
ISO 13007-2:2005.
Keraset được chứng nhận phù hợp châu Âu (CE) theo
bản chứng nhận ITT số 71230101.101 (SFV) do
phòng thí nghiệm Säurefliesner-Vereinigung e.V.
Grossburgwedel của Đức cấp và chứng nhận ITT sô
25080230/Gi (TUM) do phòng thí nghiệm Technische
Universität München của Đức cấp.
PHAÏM VI SÖÛ DUÏNG
Dùng làm vữa ốp lát các loại gạch ceramic, mosaic,
gạch gốm loại nung 1 lần, nung 2 lần, đá, v.v, cho sàn,
tường, trần ở khu vực trong nhà và ngoài trời.
Caùc öùng duïng ñieån hình
Ốp lát gạch ceramic mosaic có mặt sau bằng giấy hoặc
tấm lưới, ốp lát gạch mosaic loại nung 1 lần, nung 2 lần có
độ thấm hút, các loại đá trên:
Bề mặt lớp vữa xi măng và vữa trát tường truyền thống;
Bề mặt lớp vữa láng nền gốc xi măng đã được xử lý cho
khô ráo và được bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật.
ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
Keraset là sản phẩm dạng bột, màu trắng hoặc xám có
thành phần gồm xi măng, cát chọn lọc, nhựa tổng hợp và
phụ gia đặc biệt được sản xuất theo công thức độc quyền
của MAPEI.

Khi trộn với nước, Keraset tạo thành một hỗn hợp vữa
dẻo, dễ dàng thi công ngay cả ở mặt đứng mà không bị
sụt hoặc trượt gạch, đá.
Khi đóng rắn, Keraset có đặc tính cơ lý rất tốt, không co
ngót và có cường độ bám dính tốt lên tất cả các bề mặt
thông thường trong xây dựng.
KHUYEÁN CAÙO
Không dùng Keraset để ốp lát gạch, đá trong các trường
hợp sau:
Trên vật liệu gỗ và gỗ ép;
Trên tấm thạch cao và tường bê tông nhẹ;
Trên bề mặt kim loại, cao su, PVC và vải sơn lót sàn;
Ốp lát gạch mosaic dạng thủy tinh;
Ốp lát các loại gạch có yêu cầu lớp vữa ốp lát dày hơn 5
mm;
Trên bề mặt bê tông đúc sẵn hoặc khu vực có mật độ
giao thông lớn;
Trên nền gạch cũ hoặc sàn có lò sưởi;
Khu vực cần đi lại ngay sau khi thi công.
HÖÔÙNG DAÃN THI COÂNG
Chuaån bò beà maët thi coâng
Bề mặt thi công phải được bảo dưỡng, cứng, chắc, khô
ráo, không bị bám dầu mỡ, sơn, sáp và các tạp chất khác.
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Các bề mặt gốc xi măng phải được bảo dưỡng
đúng kĩ thuật trước khi ốp lát gạch, đá và không
bị co ngót sau khi ốp lát. Trong điều kiện thời tiết
bình thường, lớp vữa trát phải được bảo dưỡng
ít nhất một tuần cho mỗi cm chiều dày. Lớp vữa
láng nền gốc xi măng phải được bảo dưỡng ít
nhất 28 ngày hoặc sử dụng các sản phẩm
chuẩn bị bề mặt của MAPEI như Mapecem,
Mapecem Pronto, Topcem, Topcem Pronto
trước khi thi công ốp lát.
Đối với bề mặt bị nắng rọi trực tiếp dẫn đến tình
trạng quá nóng, cần tưới nước làm mát cho bề
mặt trước khi ốp lát.
Các bề mặt dạng thạch cao và lớp láng nền gốc
anhydrite phải khô hoàn toàn, cứng chắc, sạch
sẽ và nên được xử lý bằng Primer G hoặc
Mapeprim SP. Khu vực có độ ẩm cao nên
được xử lý bằng Primer S trước khi thi công.
Troän vöõa
Keraset cần phải được trộn với nước sạch để
có được hỗn hợp đồng nhất không bị vón cục.
Sau đó ngưng trộn vài phút rồi trộn lại một lần
nữa trước khi đưa vào sử dụng.
Cứ 23-25 phần nước trộn với 100 phần Keraset
theo trọng lượng, tương đương với 5,75-6,25 lít
nước cho bao Keraset 25 kg.
Phần vữa được trộn theo cách trên có thời gian
sử dụng là 6 tiếng.
Traûi vöõa
Nên sử dụng bay răng cưa để thi công Keraset.
Nên chọn loại bay răng cưa có kích thước răng
phù hợp với chiều dày viên gạch, đá cần ốp lát
và có độ rộng có thể phủ được ít nhất 65-70%
mặt sau của viên gạch, đá đối với bề mặt thi
công trên tường hay khu vực chịu lưu thông
nhẹ. Nếu ở ngoài trời hay nơi có mật độ giao
thông qua lại nhiều, bay thi công cần có độ rộng
phủ được 100% mặt sau của viên gạch, đá.
Để đạt được độ bám dính tốt nên thi công như
sau: dùng cạnh phẳng của bay trải 1 lớp vữa
mỏng trên bề mặt cần ốp lát, sau đó dùng cạnh
bay có răng cưa kéo nghiêng, tạo lớp vữa dày
đều và thích hợp với chiều dày của viên gạch,
đá cần ốp lát.
Cụ thể:
cho gạch mosaic, đá có kích thước đến 5x5
cm, nên sử dụng bay răng cưa vuông số 4 của
MAPEI (với lượng dùng 2 kg/m2);
cho gạch ceramic, đá thông thường, nên sử
dụng bay răng cưa nhọn số 5 của MAPEI (với
lượng dùng 2,5-3 kg/m2);
cho bề mặt thi công thô ráp hoặc gạch, đá có
gờ cao, nên sử dụng bay số 6 của MAPEI (với
lượng dùng 5 kg/m2);
trong trường hợp sàn hay tường ốp bằng
gạch ceramic, đá ở khu vực trong nhà phải
chịu sương giá hoặc khó thi công, cần trát
thêm một lớp vữa lên mặt sau gạch, đá.
OÁp laùt gaïch, ñaù
Không cần làm ẩm gạch, đá trước khi ốp lát.
Nếu mặt sau của viên gạch, đá bị dính bụi bẩn
thì nên rửa bằng nước sạch. Ngay sau khi trải
lớp vữa theo cách đã mô tả ở phương pháp thi

công, cần nhanh chóng đặt viên gạch, đá vào vị
trí ốp lát và ấn nhẹ để đảm độ tiếp xúc tuyệt đối
giữa gạch, đá với vữa. Trong điều kiện độ ẩm và
nhiệt độ bình thường, thời gian cho phép ốp lát
là 20 phút. Nếu điều kiện thời tiết không thuận
lợi (nắng to, nhiệt độ cao, trời hanh khô hay bề
mặt thi công có độ hút nước lớn) thời gian ốp lát
cho phép sẽ giảm đi vài phút.
Do đó, trong quá trình ốp lát , cần lưu ý không để
lớp vữa đã trải lên bề mặt sàn hoặc tường bị tạo
màng rồi mới đặt gạch, đá vào, vì lớp màng đó
sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng bám dính của
vữa.
Nếu lớp vữa đã bị tạo màng, nên dùng bay răng
cưa kéo lại trên bề mặt, tuyệt đối không dùng
nước để làm ẩm vữa vì sẽ làm giảm khả năng
bám dính của Keraset.
Thời gian cho phép “điều chỉnh” là 45 phút sau
khi ốp lát.
Không được để nước chảy hoặc nước mưa tác
động trực tiếp lên bề mặt ốp lát bằng Keraset
trong vòng 24 tiếng sau khi thi công và nên bảo
vệ tránh sương giá, nắng to từ 5-7 ngày.
CHÍT MAÏCH VAØ TRAÙM KHE
Có thể tiến hành chít mạch giữa các viên gạch,
đá sau khi thi công ốp lát trong khoảng thời gian:
Đối với ốp tường: sau khi ốp lát 4-8 tiếng;
Đối với lát sàn: sau khi ốp lát 24 tiếng.
Nên dùng các loại vữa chít mạch chuyên dụng
gốc xi măng hoặc epoxy của MAPEI.
Các khe co giãn của sàn, tường nên được trám
bằng các loại keo trám khe chuyên dụng của
MAPEI.
THÔØI GIAN CHO PHEÙP LÖU THOÂNG
NHEÏ
Cho phép lưu thông nhẹ sau khoảng 24 tiếng kể
từ khi ốp lát xong.
THÔØI GIAN CHO PHEÙP SÖÛ DUÏNG
Thời gian đảm bảo cho phép sử dụng là sau 14
ngày.
Veä sinh
Lau bề mặt sau khi ốp lát bằng giẻ ẩm. Hạn chế
dùng nước rửa bề mặt ốp lát, chỉ dùng sau khi
thi công khoảng vài tiếng. Rửa sạch dụng cụ và
tay chân bằng nước ngay sau khi thi công.
LÖÔÏNG DUØNG
Ốp lát gạch mosaic ceramic, đá
kích thước nhỏ
(bay số 4):
khoảng 2 kg/m2;
kích thước trung bình
(bay số 5):

2,5-3 kg/m2;

kích thước lớn:

5-15 kg/m2;

ÑOÙNG GOÙI
Keraset được đóng gói trong bao 25 kg với
màu xám và màu trắng.
BAÛO QUAÛN
12 tháng nơi khô ráo.
Sản xuất theo quyết định số 2003/53/EC.
HÖÔÙNG DAÃN AN TOAØN CHUAÅN BÒ VAØ
THI COÂNG SAÛN PHAÅM
Keraset xám có chứa xi măng là chất có thể
gây dị ứng khi tiếp xúc với cơ thể.

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT SAÛN PHAÅM (caùc giaù trò tieâu bieåu)
Phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån sau:

–
–
–
–

Tieâu
Tieâu
Tieâu
Tieâu

chuaån
chuaån
chuaån
chuaån

chaâu AÂu EN 12004 loaïi C1
Myõ ANSI A 118.1 - 1999
Canada 71 GP 30 M loaïi 2
Vieät Nam 7899-2: 2008

ÑAËC TÍNH SAÛN PHAÅM
Dạng sản phẩm:

Bột

Màu sắc:

Trắng hoặc xám

Tỷ trọng (kg/m3):

1300

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:

Màu xám: Gây dị ứng
Màu trắng: Không
Trước khi sử dụng nên tham khảo “Hướng dẫn
an toàn và chuẩn bị”, các thông tin trên bao bì
và trong tài liệu an toàn sản phẩm

EMICODE:

EC1 R - lượng chất thải rất thấp

THOÂNG SOÁ THI COÂNG (ôû +23OC vaø 50% R.H.)
Tỷ lệ trộn:

100 phần Keraset trộn với 23-25 phần nước
theo trọng lượng

Dạng hỗn hợp sau khi trộn:

Vữa dẻo

Tỷ trọng hỗn hợp sau khi trộn (kg/m3):

1400

Độ pH của hỗn hợp sau khi trộn:

Trên 12

Thời gian sử dụng vữa sau khi trộn:

6-8 tiếng

Nhiệt độ thi công sản phẩm:

Từ +5OC đến +35OC

Thời gian mở (theo EN 1346):

> 20 phút

Thời gian cho phép chỉnh gạch, đá:

Khoảng 45 phút

Thời gian cho phép chít mạch cho tường:

Sau 3-6 tiếng tùy thuộc vào độ thấm hút của bề mặt

Thời gian cho phép chít mạch cho sàn:

Sau 24 tiếng

Thời gian cho phép lưu thông nhẹ:

24 tiếng

Thời gian cho phép sử dụng:

14 ngày

THOÂNG SOÁ THI COÂNG CUOÁI CUØNG
Cường độ bám dính theo EN 1348 (N/mm2):
– sau 28 ngày:
– sau khi gia nhiệt:
– sau khi ngâm nước:
– sau khi sốc nhiệt:

1,0
0,60
0,80
0,90

Khả năng chống ẩm:

Rất tốt

Khả năng chống lão hóa:

Rất tốt

Khả năng chống dung môi và dầu:

Rất tốt

Khả năng chống axít và kiềm:

Bình thường

Nhiệt độ làm việc:

Từ -30OC đến +90OC

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 cần đảm bảo thực hiện đúng và 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 108-7- 2010.
Biểu tượng này khẳng định rằng những sản
phẩm của công ty MAPEI có lượng chất thải
độc hại thấp được chứng nhận bởi GEV
(Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe e.V.), một tổ chức quốc tế
kiểm định lượng chất thải độc hại ra môi
trường.
Cam Kết Của Chúng Tôi Với Môi Trường
Hơn 150 sản phẩm của MAPEI đã giúp các nhà
thầu tạo ra được những công trình tiên tiến, đạt
chuẩn của LEED (là hệ thống chuẩn hóa của Mỹ
về các công trình xây dựng có chất
lượng bảo vệ môi trường cao) do U.S.
Green Building Council thiết lập.
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Keraset xám có thế gây phản ứng dị ứng nên
cần mang găng tay và kính bảo hộ khi thi công
sản phẩm.
Tham khảo thêm tài liệu an toàn kĩ thuật.

