
 

 

 

 

MÔ TẢ   Xi Măng Màu là vữa màu gốc xi măng cải tiến có đặc tính chống mài mòn 

và không thấm nước theo công nghệ tiên tiến của Đức, có công nghệ pha 

chế tối ưu, tạo thành hỗn hợp vữa màu dùng để tô đá mài, sử dụng cho 

nội và ngoại thất. 

ƯU ĐIỂM   Xi măng màu có những ưu điểm sau: 

 Xi Măng Màu là sản phẩm vữa màu gốc xi măng cải tiến có thành phần 

gồm Cement màu, cốt liệu chọn lọc, các polymer tổng hợp, phụ gia chống 

thấm. 

 Xi Măng Màu có cường độ cơ học (cường độ nén và uốn) cao, có khả năng 

chịu sốc nhiệt, không bị co ngót đồng thời có bề mặt nhẵn mịn và rất dễ 

vệ sinh. chịu được axit nhẹ (pH>3). 

SỬ DỤNG  Dùng tô đá mài hay làm hồ màu vữa trang trí 

 Không trộn thêm xi măng hoặc sản phẩm khác khi sử dụng xi măng màu, 

tuyệt đối không được thêm nước khi vữa đã bắt đầu đóng rắn. 

 Không dùng nước bẩn hoặc nước nhiễm mặn để trộn xi măng màu. 

ĐẶC TÍNH 

KỸ THUẬT 
 Dạng hỗn hợp sau khi trộn: ...............................................Vữa dẻo 

 Độ pH hỗn hợp sau khi trộn:...............................................Khoảng 13 

 Thời gian sử dụng sau khi trộn:............................................Khoảng 2 giờ 

 Thời gian cho phép lưu thông nhẹ:.......................................24 giờ 

 Thời gian cho phép sử dụng:................................................7 ngày 

 Nhiệt độ thi công sản phẩm:.........................................từ +50C đến 350C 

 Cường độ nén: 

    +3 ngày .......................................................................19.8Mpa 

    +7 ngày .......................................................................23.0Mpa 

    +28 ngày .....................................................................36.1Mpa 

 Cường độ uốn: 

    +3 ngày ........................................................................4.6Mpa 

    +7 ngày ........................................................................5.8Mpa 

    +28 ngày ......................................................................6.5Mpa 

 Lượng nước tiêu chuẩn .......................................................24.5 % 

 Khả năng chống ẩm: ...........................................................Rất tốt 

 Khả năng chống lão hóa: .....................................................Rất tốt 

 Khả năng chống dung môi, dầu và kiềm: ..............................Rất tốt 

 Khả năng chống axit: ....................................................Tốt nếu pH>3 



 

 

 

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 kỵ thuật trước khi thi 

công. 

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

 Quét một nước hồ dầu trước khi tô. 

 Rửa sạch đá trước khi sử dụng. 

ĐÓNG GÓI   Bao 20kg 

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

LƯU TRỮ  Lưu trữ nơi khô ráo thoáng mát. 

AN TOÀN  Hạn chế tiếp xúc với da khi đang thi công. 

 Nên mang găng tay và các dụng cụ bảo hộ cần thiết khi thi công. 

 Nếu bị văng vào mắt, dùng nước sạch ướp vào mắt nhiều rồi nhỏ thuốc 

nhỏ mắt. 

 Tránh xa tầm tay trẻ em. 

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. 


