
 

 

 

 

MÔ TẢ   Gritone Self Leveling SLC 4273 được sử dụng để làm phẳng và nhẵn 

các bề mặt cũ và mới trước khi thi công các loại sàn PVC, sàn cao su, sàn 

bê tông…, tại khu vực chịu tải trọng và thường xuyên. 

 Gritone Self Leveling SLC 4273 được sử dụng để thi công khu trong 

nhà với độ dày từ 1-5mm cho mỗi lớp. 

ỨNG DỤNG   Gritone Self Leveling SLC 4273 chuyên dùng để làm phẳng các bề mặt 

sàn bê tông và láng nền xi măng. Làm phẳng các bề mặt gốc thạch cao , 

làm phẳng sàn cũ đã ốp gạch ceramic, đá tự nhiên… 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT  Dạng :...............................................................Bột 

 Màu :................................................................Xám 

 Hỗn hợp sau khi trộn:........................................Vữa lỏng 

 Tỷ trọng (g/cm3) :.............................................1.2 

 Tỷ lệ trộn :.......................................................4 bột : 1 nước 

 Chiều dày khi thi công mỗi :..............................1-5 mm 

 Khả năng tự san phẳng :..................................Rất tốt 

 Tỷ trọng hỗn hợp (kg/m3) :..............................2000 

 Cường độ nén :................................................22 Mpa 

 Cường độ uốn :................................................7 Mpa 

 Nhiệt độ thi công :.........................................+50C - 350C 

 Độ pH của hỗn hợp:.........................................12 

 Thời gian sử dụng sau khi trộn :.......................30 phút 

 Thời gian cho phép sử dụng :...........................24h 

THI CÔNG       Chuẩn bị bề mặt : 

 Bề mặt thi công cần phải cứng chắc, không có bụi bẩn, dầu mỡ, sơn, sáp 

hay các tạp chất khác. 

 Đổ nước (theo tỉ lệ 4 bột : 1 nước) trước tiên đổ nước và thùng trộn sau 

đó đổ từ từ Gritone Self Leveling SLC 4273 vào và trộn đều bằng máy 

trộn có gắn cánh trộn, nên trộn từ từ và thật kỹ (tốc độ tối đa 

400vòng/phút) trong vài phút đầu để bọt khí thoát ra khỏi sản phẩm và 

tránh hiện tượng vón cục, có thể trộn Gritone Self Leveling SLC 4273 

bằng các loại máy trộn lớn nếu muốn trộn số lượng lớn sản phẩm. 

 Nên trộn lại Gritone Self Leveling SLC 4273 Sau vài phút và tiến hành 

thi công. 



 

 

 

  Gritone Self Leveling SLC 4273 được thi công bằng bay kim loại lớn 

hoặc thanh gạt, chiều dày thi công từ 1-5 mm, có thể dùng máy bơm để 

thi công. Nếu thi công lớp thứ 2 phải thi công ngay khi lớp thứ nhất vừa 

cứng, dưỡng ẩm ít nhất 03 ngày trước khi thi công. 

 Các sàn gạch ceramic, gỗ, thảm… được phủ lên ngay khi lớp này đã khô. 

 Các sản phẩm như Tile Glue 302, Tile Glue 402, Tile Glue 502, Granite 

602.. có thể thi công lên trên sàn Gritone Self Leveling SLC 4273. 

Thời gian chờ 

 Thời gian chờ trước khi thi công các loại sàn nói trên lên lớp Gritone Self 

Leveling SLC 4273 tuỳ thuộc vào độ ẩm, nhiệt độ môi trường cũng như 

chiều dày của loại vật liệu sàn, thông thường từ 24h - 48h. 

ĐÓNG GÓI       • 25 kg/bao 

VỆ SINH       • Dùng nước làm sạch Gritone Self Leveling SLC 4273 chưa đông cứng 

khỏi dụng cụ và thiết bị. Vật liệu khi đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng 

các biện pháp cơ học. 

LƯU TRỮ       • 12 tháng 

 Nơi khô mát có bóng râm, trong bao bì còn nguyên. 

AN TOÀN       • Gritone Self Leveling SLC 4273 là sản phẩm gốc xi măng và 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. 


