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MÔ TẢ SẢN PHẨM
KESCO FINISH là sản phẩm bột bả lớp hoàn thiện, dạng
bột mịn có khối lượng thể tích 950 - 1250 kg/cm3. Thành
phần chính bao gồm xi măng poóc lăng, các loại bột
khoáng thiên nhiên và các loại phụ gia polyner.
KESCO FINISH có 2 loại và 2 loại màu trắng và xám:
- KESCO F-IN : Bột bả tường Nội thất.
- KESCO F-EX : Bột bả tường Ngoại thất.
ỨNG DỤNG

KESCO F-IN

KESCO F-EX

LỢI ÍCH SỬ DỤNG

KESCO FINISH tạo lớp mỏng, rắn chắc và bám dính tốt
trên tường, trần, cột bê tông, gạch AAC và vữa xi măng
để làm phẳng, mịn các bề mặt trước khi sơn.

- Bột bả tường KESCO FINISH là hỗn hợp trộn với nước, có độ dẻo cao, bám dính tốt, khả năng che phủ tốt.
- Dễ thi công.
- Tạo bề mặt mỏng nên tiết kiệm vật tư.
- Độ thẩm mỹ cao, không bị bong tróc hoặc nứt theo thời gian, bền với môi trường.
- Không chứa chất độc hại, thân thiện với môi trường.
CÁC TÍNH CHẤT KỸ THUẬT
Bột bả tường cao cấp KESCO FINISH có chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 7239-2014 với các giá trị tiêu
biểu như sau:
CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
1

Độ mịn ( phần còn lại trên sàng 0.09 mm)

2

Độ lưu động

3

GIÁ TRỊ
KESCO F-IN

GIÁ TRỊ
KESCO F-EX

≤ 3,0 %

≤ 3,0 %

165 - 190 mm

165 - 190 mm

Thời gian bắt đầu đông kết

≥ 110 phút

≥ 110 phút

4

Thời gian kết thúc đông kết

≤ 450 phút

≤ 450 phút

5

Độ giữ nước

≥ 98 %

≥ 98 %

6

Độ cứng bề mặt

≥ 0.12

≥ 0.12

7

Cường độ bám dính ở ĐKC

≥ 0.35 MPa

≥ 0.45 MPa

8

Cường độ bám dính sau khi ngâm nước 72 giờ

≥ 0.25 MPa

≥ 0.30 MPa

8

Cường độ bám dính sau khi thử chu kỳ sốc nghiệt

-

≥ 0.30 MPa

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI TENZI
Văn phòng: 292/34/12 Bình Lợi, Phường 13, Q.Bình Thạnh,TP.Hồ Chí Minh.
Nhà máy: Hẻm 716, Bùi Văn Hòa, P.Long Bình Tân, TP-Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (028) 6258 1159. Fax: (028) 6258 1179
Email: contact@tenzi.com.vn. Website: www.tenzi.com.vn.
Hotline: 0903420212

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Dụng cụ: Xô hoặc thùng trộn, can đong nước, máy trộn cầm tay, các loại bàn , dao trét, búa chặt, giấy nhám, găng
tay, kính bảo hộ...

Chuẩn bị bề mặt: Tường và trần mới bằng vữa xi măng, thạch cao, bê tông hoặc
gạch block AAC phải khô, sạch, ổn định kết cấu và không lồi lõm. Trước khi thi công
cần phun nước làm ẩm bề mặt nhưng không để đọng nước. Tường và trần cũ phải
được làm sạch dầu mỡ, cạo bỏ các lớp phủ cũ sau đó được rữa kỹ bằng nước sạch
và để khô
Trộn bột bả: Cần 14 - 15 lít nước sạch để trộn với một bao 40 kg bột bả (tỷ lệ : 0,35
- 0,37) để chế tạo matit KESCO FINISH. Phải dùng máy trộn cầm tay chuyên dụng để
cho việc trộn hiệu quả tốt nhất. Trước tiên, đổ 80% lượng nước cần trộn vào thùng
sạch, sau đó cho vào từ từ và trộn đều khoảng 5 - 7 phút đến khi tạo thành hỗn hợp
dẻo, cho thêm phần nước còn lại vào và trộn để đạt độ lưu động theo yêu cầu. Chờ
khoảng 2 phút để cho các hóa chất phát huy tác dụng, sau đó trộn lại 2 - 3 Phút rồi bắt
đầu thi công.
*Chú ý: Trong điều kiện độ ẩm và nhiệt độ bình thường, thời gian sử dụng của matit
sau khi trộn ~ 60 phút, thời gian sử dụng sẽ giảm nếu điều kiện thời tiết có nắng to, gió
hanh, nhiệt độ cao, vì vậy sử dụng hết matit trong vòng 60 phút, dùng đến đâu trộn
đến đó.
Bả bột bả:
- Bả lớp matit hoàn thiện KESCO FINISH: Dùng bay bả lớp matit hoàn thiện KESCO
FINISH lên, nghiêng bàn góc 450 ,chiều dày lớp không quá 1,5 mm. Nếu bả quá dày
thì có thể làm giảm độ bền của bột bả. Sau khoảng 4 giờ, khi lớp thứ 2 đã đóng rắn và
khô thì dùng giấy nhấm mịn xả phẳng và làm mịn bề mặt sau đó thổi bụi và có thể lăn
sơn lót.
- Đối với tường và trầng bằng vữa xây dựng có thể dùng 2 lớp matit hoàn thiện KESCO
FINISH.
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
ĐÓNG BAO

Định mức KESCO FINISH khoảng 1.2 kg/m2/mm

Bao 40 kg

THỜI HẠN SỬ DỤNG & BẢO QUẢN
12 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện: bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, cách
nền cách tường 20 cm. Bao còn kín nguyên vẹn và không chồng quá 10 bao.
AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE LAO ĐỘNG
KESCO FINISH có chứa xi măng nên có thể gây kích ứng khi tiếp
xúc với cơ thể, nên sử dụng găng tay và kính bảo hộ khi thi công.
Tham khảo thêm các tài liệu về an toàn lao động.
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