
 

MÔ TẢ  Keo dán gạch Gritone® Tile Glue C4-602 là keo dán đá cao cấp cải tiến gốc xi 
măng đóng rắn nhanh loại 2 thành phần và có khả năng đàn hồi tốt. 

 Sau khi đóng rắn, bám dính tốt trên tất cả các bề mặt chịu được va đập, rung động 
và thay đổi nhiệt độ, chống lão hóa và các tác nhân hóa học. 

ƯU ĐIỂM  Gritone® Tile Glue C4-602 là vữa dán đá hai thành phần: thành phần B(bột) là 
chất kết dính cốt liệu mịn, thành phần A(lỏng) là phụ gia latex tổng hợp. 

 Không bị co ngót đóng rắn và bám dính tốt lên tất cả các loại bề mặt, granit 
gritone 602 chịu được va đập, rung động và thay đổi nhiệt độ, chống lão hóa và 
các tác nhân hóa học nhẹ. 

 Tăng tính chống thấm của bề mặt cần lót gạch.  

 Tăng độ chịu lực nền nhà nhờ tăng lực liên kết giữa gạch và nền 

 Kinh tế hiệu quả nhờ thi công nhanh và tiết kiệm chi phí duy tu. 

SỬ DỤNG  Dùng ốp lát nhanh các đá ceramic, tự nhiên, đá nhân tạo bám dính tốt với tất cả 
các bề mặt, đặc biệt là hồ bơi. 

ĐẶC TÍNH KỸ 
THUẬT 

Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn  

 - Tiêu chuẩn châu âu EN 12004-1 loại C2TE 

 - Tiêu chuẩn Mỹ ANSIA 118.1 – 1999 

 - Tiêu chuẩn iso 13007-2004 loại C2TE  

 - Tiêu chuẩn TCVN 7899-1;2008 loại C2TE  

Thành phần A(lỏng): 

 Dạng sản phẩm :............................... Lỏng sệt 

 Màu sắc : ......................................... Trắng xanh 

 Tỷ trọng (g/cm3) : ............................. 1.01 

 pH : ................................................. 10 . 

Thành phần B(bột): 

 Dạng sản phẩm :............................... Bột trắng hoặc xám 

 Tỷ trọng (kg/m3) : ............................. 1300 

 Hàm lượng chất rắn (%) : .................. 100 

 Bảo quản  : ....................................... 12 tháng  

 Mức độ ảnh hưởng sức khỏe : ............ Không. 

 Dạng hỗn hợp sau khi trộn : ............... Sệt 

 Tỷ trọng sau khi trọng (kg/m3) : ......... 1600 

Cường độ bám dính: (MPa) 

 Sau 28 ngày ≥ 1 mpa  ....................... đạt 



 

 Sau khi ngâm nước  ≥ 1 mpa  ............ đạt 

 Sau khi lão hóa nhiêt  ≥ 1 mpa  ......... đạt 

 Thời gian mở độ bám dính ≥ 0,5 mpa  sau 30 phút : đạt 

 Độ Trượt:  ≤ 0,5 mm  ........................ đạt 

 Nhiệt độ thi công sản phẩm ............... +50C đến +300C 

 Thời gian làm việc  ............................ 45 phút 

 Thời gian đóng rắn ............................ Khoảng 2 giờ 

 Khả năng chống axit .......................... Trung bình 

 Khả năng chống kiềm ........................ Rất tốt 

 Khả năng chống dầu  ......................... Rất tốt 

 Khả năng chống dung môi ................. Rất tốt 

HƯỚNG DẪN 
SỬ DỤNG 

CHUẨN BỊ BỀ MẶT: 

 Bề mặt phải làm bằng phẳng, cứng chắc, không dính bụi bẩn, dầu mỡ, sáp và các 
tạp chất khác. 

 Các bề mặt gốc xi măng phải được bảo dưỡng đúng kỹ thuật trước khi ốp lát. 

 Bề mặt bị nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa dặm vá. 

TRỘN  Trộn 20kg thành phần B(bột) với 5kg thành phần A(lỏng) là phụ gia latex 

 Đổ thành phần A(lỏng) vào 1 xô sạch, đổ từ từ thành phần B(bột) vào với nhau 
theo tỷ lệ 1:4 đồng thời trộn bằng máy khoan có gắn cánh, trộn cho đến khi tạo 
thành hỗn hợp vữa đồng nhất và không bị vón cục. 

 Thời gian sử dụng vữa sau khi trộn là 45 phút(nhiệt độ môi trường khoảng 200C). 
Thời gian này có thể thay đổi theo điều kiện thời tiết. 

ĐÓNG GÓI  Thùng 25 kg  (Thành phần A(lỏng) 5kg (Xám: B(bột) 20kg, ) 

VỆ SINH  Làm sạch các dụng cụ và thiết bị bằng nước sạch sau khi sử dụng. 

LƯỢNG DÙNG  1,5  kg/mm/m2 

LƯU TRỮ  12 tháng trong bao bì còn nguyên 

 Bảo quản nơi khô mát có bóng râm 

AN TOÀN  Gritone® Tile Glue C4-602 là sản phẩm gốc xi măng, do đó mang tính kiềm. 
Cần tiến hành các biện pháp cẩn trọng thích hợp để giảm tối thiểu việc tiếp xúc 
trực tiếp với da. Nếu vật liệu bị văng vào mắt, rửa sạch ngay bằng nước sạch và 
đến gặp bác sĩ. 

GHI CHÚ Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng 
trong các tài liệu của Gritone® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm 
thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện 
tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, 
không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản 
phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm 
có liên quan theo từng trường hợp sử dụng 


