
Keo dán gạch & chà ron 2 TRONG 1 
GỐC EPOXY SIÊU BỀN

•  Là sản phẩm 2 trong 1 vừa dán gạch vừa chà ron 
•  Siêu bền với cường độ bám dính và độ đàn hồi cao cùng những tính năng ưu việt sau:

• Cho đường ron rộng từ 2-12mm
• Đạt tiêu chuẩn LOW VOCs  - an toàn cho sức khỏe người dùng

+  Không thấm nước, chịu được áp lực nước tốt
+  Có khả năng kháng khuẩn và kháng các loại hóa chất, phù hợp cho bệnh viện, 

phòng thí nghiệm, nhà máy sản xuất, nhà máy thực phẩm 
+  Chống nấm mốc và bám bẩn
+  Chịu được nhiệt độ dao động từ 0°C đến 80°C

   

      

7 ngàyThời gian tối ưu để đạt độ bền 
hóa học

    
  

Phạm vi nhiệt độ sử dụng từ 00C đến 800C

   
  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chỉ tiêu weberepox easy

weberepox easy

1.58g/cm3Tỉ trọng hỗn hợp sau khi trộn

Lĩnh vực công nghiệp hóa chất
• Phòng thí nghiệm, khu vực sản xuất, nhà kho, 
xưởng giấy, xưởng thuộc da, nhà máy sơn, nhà 
máy xử lý chất thải, phòng trữ năng lượng dự 
phòng bằng pin/bình ắc quy

Lĩnh vực công nghiệp thực phẩm
• Nhà máy chế biến thực phẩm và nước giải khát, 
nhà mổ gia súc/gia cầm, kho chứa thực phẩm, 
phòng thí nghiệm, nơi trữ và sản xuất bơ sữa

Lĩnh vực bệnh viện
• Phòng mổ, phòng khám bệnh, khu vực rửa bằng 
vòi sen, khu vực bếp đã được vệ sinh/tiệt trùng

Các khu vực hồ bơi
• Phòng tắm vòi sen, phòng vệ sinh, phòng tắm 
công cộng
• Hồ chứa nước, phòng tắm hơi, suối nước khoáng 

Ứng dụng:

Bao bì:  Thùng 5kg, bao gồm:
Thành phần A – nhựa: 4kg
Thành phần B – Chất làm cứng: 1kg

Màu sắc: 12 màu   

Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều
kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô
ráo, thoáng khí.

Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách đậy
kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm
tra trước khi sử dụng.

Hạn sử dụng và 
bảo quản:

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

80 phútThời gian công tác (ở 250C) 

180 phútThời gian đông cứng ban đầu  



*Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ sai khác 
do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.

TIÊU CHUẨN CHO KEO DÁN GẠCH

Cường độ bám dính khi cắt ISO 13007  
phần 2-4.3.4 hoặc EN 12003-7.2

Cường độ bám dính khi cắt sau khi 
ngâm nước ISO phần 2-4.3.5 hoặc EN 
12003-7.3

Cường độ bám dính khi cắt sau khi sốc 
nhiệt ISO 13007 phần 2-4.3.8 hoặc EN 
12003-7.5

Cường độ bám dính khi kéo sau thời gian 
chờ 20 phút ISO 13007 phần 2-4.1 
hoặc EN 1346  

≥ 2 N/mm2

≥ 2 N/mm2

≥ 0.5 N/mm2

≥ 8 N/mm2

> 6 N/mm2

> 5 N/mm2

> 3 N/mm2

Tiêu chuẩn weberepox
easy

≥ 2 N/mm2

TIÊU CHUẨN CHO KEO CHÀ RON

Độ chịu mài mòn  ISO 13007 phần 
4-4.4 và EN 12808-2

Cường độ uốn theo tiêu chuẩn ISO 
13007 phần 4-4.1.3 hoặc EN 12808-3

Cường độ chịu nén theo tiêu chuẩn 
ISO 13007 phần 4-4.1.4 hoặc EN 

Độ co ngót ISO 13007 phần 4-4.3 hoặc EN 
12808-4

Độ hút nước sau 240 phút ISO 13007 phần 
4-4.2 hoặc EN 12808-5

≤ 250 mm3

≥ 30 N/mm2

≥ 45 N/mm2

≤  1.5 mm./m

≤ 0.1 g

~ 190  mm3

~ 32 N/mm2

~ 47  N/mm 2

~ 0.57  mm./m

~ 0.05
 
g

Tiêu chuẩn weberepox
easy

Dùng búa cao su gõ đều 
lên bề mặt gạch. Dùng miếng xốp ẩm vệ 

sinh keo thừa và chờ 
24h cho keo khô trước 
khi chà ron/ chít mạch.

Bề mặt phải bằng 
phẳng, cứng, được vệ 
sinh sạch, không đọng 
nước, không quá khô.

Trét keo lên bề 
mặt tường/sàn 
cần ốp lát, sau 
đó dùng bay 
răng cưa, giữ 
bay nghiêng 
khoảng 60o 
kéo keo trải 
đều ra mặt nền.

Trường hợp 
kích thước gạch 
lớn hơn 25x25 
cm, cần tráng 
một lớp keo 
mỏng lên phía 
sau gạch.

Chà ron/chít mạch bằng bay cao su Weber. 
Chờ 24h trước khi lưu thông.

Không nên ngâm gạch 
trong nước. Phải chắc 

chắn rằng gạch khô và sạch 
trước khi dán.

!
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Bay răng cưa Weber
3 Cho nước vào xô 

trước và keo 
webertai gres từ từ 
vào sau.
Trộn đều cho đến khi 
hỗn hợp dẻo và 
đồng nhất
Chờ 3-4 phút để các 
thành phần hóa học 
phát huy tác dụng.

4

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG CHÀ RON

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG DÁN GẠCH

Dùng vải sạch lau lại cho bề mặt gạch 
hoàn toàn sáng bóng sau 2 giờ

Sau khi thi công khoảng 15 phút, dùng bông 
xốp, thấm nước, vắt khô, lau phần keo thừa 
theo hình xoắn ốc

Chuẩn bị bề mặt
Đường ron cần được làm sạch hoàn toàn những bụi 
bẩn để đảm bảo keo chà ron bám dính tốt vào đường 
ron và giữ cho đường ron được đồng nhất.

Phút

Thời gian chờ

Sau khi trộn xong, nên để hỗn hợp 
khoảng từ 3-4 phút để các thành 
phần hóa học phát huy tác dụng

Keo chà ron
3
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Dùng bay cao su để trét đầy đường ron theo 
phương chéo

Giờ

Thời gian chờ

Sau 
Keo có thể kháng được các hóa chất sau 10-14 ngày.

48 giờ có thể đi lại nhẹ trên khu vực này.

Chuẩn bị keo chà ron và thi công:
Cho nước vào xô. Từ từ cho keo 
chà ron weber vào và trộn đều 
cho đến khi hỗn hợp đồng nhất 
và sệt lại hoàn toàn. 
Tỷ lệ pha trộn như sau:
Nước: keo chà ron là 1:3 (theo khối 
lượng)
Nước: keo chà ron là 1:2.5 (theo 
thể tích)

48

Chứng nhận chất lượng* weberepox easy
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weberepox easy

• Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu sản phẩm rơi vào mắt, ngay lập tức rửa mắt bằng nước sạch, sau đó đến gặp bác sĩ.
• Để xa tầm tay trẻ em.
• Người sử dụng cần tham khảo các thông tin và khuyến cáo về an toàn sử dụng, lưu trữ, thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất trong tài 
  liệu an toàn kỹ thuật mới nhất về lý tính, hóa tính, tính độc hại, sinh thái học và các chỉ tiêu an toàn liên quan.
• An toàn hóa chất: tham khảo chi tiết trong tài liệu chỉ dẫn về an toàn hóa chất của sản phẩm.
• Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước
• Đổ bỏ chất thải: Theo quy định địa phương

• Tránh các tác động/đi lại hoặc sử dụng khu vực vừa mới thi công 
   weberepox easy trong 48 giờ. Riêng đối với hồ bơi là 72 giờ.
• weberepox easy có thể được làm sạch bằng nước. Không sử dụng 
  các hóa chất để lau chùi khi vừa thi công xong.
• Tính năng và chất lượng/độ bền của công trình phụ thuộc rất lớn 
   vào quá trình bảo dưỡng và thi công sản phẩm.
• Sau khi thi công từ 10 đến 14 ngày mới được phép dùng các loại hóa 
  chất gia dụng để vệ sinh khu vực thi công sản phẩm.

LƯU Ý VỀ BẢO DƯỠNGLƯU Ý KHI THI CÔNG

Màu than antraxit 

Màu dakar Màu nâu đất Màu bạc

Màu xanh da trời Màu thép Màu trắng

Màu be Màu đen

Màu xanh biển Màu camel Màu sô cô la

Miễn trừ : 
Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu 
chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không 
có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp 
của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.
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