
 
 
 

 PRO-ACOTEC 

  Vữa gắn kết bê tông 
 

 

PRO-ACOTEC là vữa khô trộn sẵn được đóng trong bao cách ẩm. 

PRO-ACOTEC được sản xuất dựa trên cơ sở: xi măng pooclang, chất 

độn mịn và phụ gia… 

 

PHẠM VI ỨNG DỤNG 

 Chuyên sử dụng để dính kết bê tông với bê tông hoặc với các vật liệu 

khác như: gắn kết các tấm tường bê tông ACOTEC, gắn kết bê tông 

tại các vị trí mạch ngừng… 

  Sửa chữa khuyết tật bê tông, tường và các phần nề khác… 

 Với hiệu ứng nở, PRO-ACOTEC luôn kín khít giữa hai lớp vật liệu, 

PRO-ACOTEC không gây tách nứt. 

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

Trạng thái/ màu sắc: Bột/ xám. 

Đóng gói: 25kg/bao. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Thi công PRO-ACOTEC theo quy trình sau: 

1. Chuẩn bị nền trát 

 Làm sạch vết bẩn, cát bụi trên nền trát. 

 Làm ẩm bề mặt tiếp xúc với vữa. 

2. Chế tạo vữa 

 Chế tạo vữa bằng máy với tốc độ 100-300 vòng/ phút. Thời gian trộn từ 

3-4 phút. 

 Trộn hốn hợp vữa theo tỷ lệ nước trên vữa khô là 18÷21 %. 

3. Sử dụng vữa 

 1 m3 vữa cần 1700-1750 kg vữa khô. 

 Sử dụng như vữa thông thường. Ngoài ra cần chú ý: Do vữa có độ 

dính bết cao, nên phải có 2 bay để đắp và gạt vữa. 

 Bảo dưỡng ẩm kỹ trong vòng 5 ngày đầu để vữa nở căng khít mối nối. 

Đặc biệt cần lưu ý, sau khi thi công vữa khoảng 1-2h tùy thời tiết cần 

dưỡng ẩm cho mối nối ngay sau khi vữa đã se bề mặt (sờ tay vào bề 

mặt vữa không còn thấy dính). 
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ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN 

 PRO-ACOTEC được đóng trong bao cách ẩm, khối lượng: 25kg hoặc 

theo yêu cầu của khách hàng. 

 Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, có mái che. 

 Hạn sử dụng: 6 tháng, kể từ ngày sản xuất. 

 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

     CÔNG TY CỔ PHẦN IPRO cam kết hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật miễn phí trực 

tuyến 24/7 cho khách hàng sử dụng sản phẩm này. Để biết thêm chi tiết, xin 

vui lòng liên hệ trực tiếp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN IPRO 
Add: Số 9 Ngõ 61 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội 
Tel: 024.66.595.818 
Email: info@iprovietnam.com 
Website: www.iprovietnam.com 

 


