
 

 

 

 

ỨNG DỤNG   Làm lớp kết dính giữa bề mặt xi măng và các vật liệu tự san phẳng, vữa dày. 

 Lớp kết dính cho bề mặt đã khô bên dưới. 

 Xử lý bề mặt gốc thạch cao trước khi thi công lớp làm phẳng với các sản phẩm 

thạch cao. 

 Xử lý bế mặt thạch cao khan nước khi thi công sản phẩm gốc xi măng. 

 Xử lý bề mặt gốc xi măng trước khi thi công làm phẳng với các sản phẩm góc 

thạch cao. 

 Xử lý bề mặt tường thạch cao trước khi thi công dán giấy tường. 

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM       Ngăn chặn tính hút nước của các loại vật liệu làm bằng đất nung, do đó: 

 Primer AC làm giảm lượng keo sử dụng và thi công dẽ dàng hơn cho giấy dán 

tường. 

 Khi được sử dụng trước khi phun lớp vữa tô, Primer AC ngăn chặn sự thấm hút 

quá nhanh lên bề mặt, kéo dài thời gian hoàn thiện và giảm vết nức. 

 Sử dụng Primer AC làm lớp lót trước khi thi công các loại sàn tự san phẳng và 

ngăn chặn sự khô quá nhanh. 

 Primer AC không cháy nên có thể sử dụng ở khu vực kín và không có thông gió 

mà không có bất cứ yêu cầu đặc biệt nào. 

 Tăng tuổi thọ cho sản phẩm được xử lý. 

 Chống thấm ố và chống ẩm cho bề mặt vật liệu. Giảm thất thoát nhiệt cho vật 

liệu. 

Ngoài ra vẫn bảo toàn ngoại quan tự nhiên của bề mặt xử lý và bảo toàn khả năng 

trao đổi khí của vật liệu, nên: 

 Ngăn chặn rêu móc phát triển và giữ vẻ đẹp tự nhiên lâu năm cho vật liệu. 

 Thẩm thấu vào vật liệu, không tạo màng. Không độc hại và không cháy. 

 Bảo vệ mặt không bị thấm bẩn trong thời gian thi công xây dựng. 

ĐẶC ĐIỂM & ĐỊNH MỨC   Phần còn lại sau khi sấy:......................................... 19,3 

 Độ bám dính trên nền gạch bê tông:....................... 0,50 

 Độ bám dính vữa trên nền gạch bê tông:................. 0,11 

 Định mức sử dụng cho gạch khoảng....................... 8-10 m2/lít 

 Hiệu quả sử dụng khoảng....................................... 5 năm 

 Đóng gói (bình nhựa).............................................. 5lít và 25 lít 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  Chuẩn bị bề mặt: 

 Bề mặt thi công phải sạch, khô và không có bụi bẩn, dầu mỡ, sơn và các tạp 

chất khác. 

 Đặc biệt chú ý về độ ẩm và cốt hoàn thiện bề mặt thạch cao. 



 

 

 

       Thi công: 

 Làm lớp xử lý cho bề mặt gạch ACC, bọt  trước khi thi công gạch ceramic: 

+ Khuấy đều Primer AC không pha loãng, dùng chổi quét một lớp lên bề mặt, 

với bề mặt quá phẳng nên làm nhám bằng giấy ráp. Đợi cho Primer AC khô và 

thi công gạch. 

 Làm kết dính cho lớp trát tường và thạch cao: 

+ Pha loãng Primer AC với nước theo tỷ lệ 1:2; khuấy kỹ. Dùng chổi quét hoặc 

máy phun lên bề mặt. Thi công lớp trát tường ngay sau khi Primer AC vừa khô. 

 Làm lớp lót cho lớp tường tự san phẳng hoặc vật liệu làm phẳng khác của 

Gritone: 

+ Với bề mặt xi măng, pha loãng Primer AC với nuớc theo tỷ lệ 1:1 hoặc 1:3 

(tùy  theo độ thấm hút bề mặt). 

+ Với bề mặt thạch cao: không pha loãng Primer AC. 

+ Với bề mặt lát gạch, ceramic, đá marble và bề mặt không thấm hút khác: 

pha Primer AC theo tỷ lệ 1:1. 

 Làm lớp lót trước khi thi công giấy dán tường: 

+  Pha Primer AC với nước theo tỷ lệ 1:3 

 Làm lớp lót giữa các lớp làm phẳng: 

+  Pha Primer AC với nước theo tỷ lệ 1:3. 

XIN LƯU Ý  Rửa sạch dụng cụ và thùng chứa bằng nước sạch. Khi Primer AC đã khô, làm 

sạch bằng cơ học hoặc sử dụng Pulicol. 

AN TOÀN BẢO QUẢN  Để tránh xa tầm tay trẻ em. 

 Nên dùng bao tay & kính bảo vệ mắt khi thi công. 

 Khi uống nhầm: không gây nôn ói mà hãy uống 1-2 ly nước hoặc nhiều hơn để 

bài tiết. 

 Khi bị văng vào mắt: rửa mắt bằng nước càng lâu càng tốt. 

 Khi tiếp xúc với da: rửa nhiều nước và xà bông, hãy theo hướng dẫn của bác 

sĩ. 

 Bảo quản sản phẩm nơi thoáng mát và khô ráo. 

 Sản phẩm chưa mở nắp có thể giữ được 3 năm kể từ ngày sản xuất. 

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 


