
 
 
 

 PROMO-LC100 
  Vữa xây gạch bê tông nhẹ 
 

 

Vữa xây PROMO-LC100 là loại vữa trộn sẵn chất lượng cao, dùng 

trong thi công xây dựng. Vữa xây PROMO-LC100 được sản xuất 

theo công nghệ hiện đại, thi công theo công nghệ vữa mỏng. 

PHẠM VI ỨNG DỤNG 

 Vữa xây PROMO-LC100 được sử dụng để xây tường gạch block bê 

tông khí chưng áp, gạch block bê tông bọt. 

 Vữa xây PROMO-LC100 cũng phù hợp đối với công tác xây tường 

gạch đất nung, gạch silicat, gạch block thông thường,... 

 Các nét đặc trưng của vữa xây PROMO-LC100: 

                - Thi công theo phương pháp vữa mỏng 

                - Khả năng gắn kết cao 

                - Thời gian công tác kéo dài 

                - Hạn chế hiện tượng tiết vôi qua bề mặt 

                - Khả năng chịu thời tiết tốt 

                - Sản phẩm đóng gói, thuận tiện trong vận chuyển và sử dụng. 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

 

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG 

 Cứ 1 tấn vữa xây PROMO-LC100 trộn được 680 ÷ 720 lít hỗn hợp vữa. 

 Chiều dày lớp vữa xây từ 3 ÷ 5 mm. 

 

CHỈ TIÊU PROMO-LC100 

Trạng thái / màu sắc Bột/xám 

Tỷ lệ trộn khuyến cáo, nước/chất rắn 0,16÷0,22 

Độ lưu động, mm 190÷220 

Thời gian hiệu chỉnh, phút, không nhỏ hơn 5 

Cường độ bám dính sau 28 ngày, N/mm2, không nhỏ hơn 0,5 

Cường độ nén sau 28 ngày, MPa, Không nhỏ hơn 10 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Thi công PROMO-LC100 theo quy trình sau: 

1. Chuẩn bị bề mặt 

 Bề mặt xây cần được làm sạch bụi bẩn, rêu mốc, dầu mỡ và các tạp 

chất khác trước khi thi công.  

2. Trộn vữa xây 

 Vữa xây PROMO-LC100 nên được trộn cơ giới bằng máy trộn. Có thể 

sử dụng máy khoan cầm tay tốc độ thấp có gắn cánh khuấy để trộn vữa. 

 Vữa khô được định lượng vào thùng trộn, sau đó thêm dần lượng nước 

trộn theo tỷ lệ khuyến cáo (1 bao vữa xây 25 kg trộn với 4,0÷5,5 lít nước) và 

trộn đều. Tiến hành trộn cho tới khi hỗn hợp vữa đạt độ đồng nhất và độ dẻo 

thích hợp cho thi công. 

3. Thi công xây 

 Phết 1 lớp vữa dày lên bề mặt. Dùng bay răng lược nghiêng khoảng 

60o gạt đều trên lớp vữa để tạo rãnh. Trong trường hợp dùng gàu răng cưa, 

dùng gàu múc hỗn hợp vữa xây rồi trải lên viên gạch tạo đường gân vữa lượn 

sóng trải đều trên bề mặt cần xây. 

 Gắn viên tiếp theo lên trên lớp vữa xây, căn chỉnh vào vị trí cho phẳng, 

thẳng mạch. Gõ nhẹ hoặc ấn lên bề mặt gạch tạo sự bám dính cho gạch với 

lớp vữa. 

3. Vệ sinh 

 Rửa bằng nước mọi dụng cụ và thiết bị trước khi vữa đông cứng. 

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN 

 Vữa xây PROMO-LC100 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 

 


