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MÔ TẢ SẢN PHẨM
- Dòng sản phẩm KECHI keo chít mạch cao cấp gốc xi
măng
- Là loại vật liệu composite được tổng hợp từ xi măng
trắng, bột đá, các loại màu và phụ gia đặc biệt. Có hạt
dạng bột mịn, có màu trắng hoặc các loại màu khác
nhau, khối lượng thể tích 1150 -1200 kg/m3
ỨNG DỤNG

KECHI / CG2WA
LỢI ÍCH SỬ DỤNG
- Có độ bóng bề mặt cao, không co ngót, không rạn
nứt.
- Kết dính tốt với gạch, đá tự nhiên và nhân tạo.
- Chống thấm cao, bền với môi trường.
- Có tính kháng khuẩn và chống bám bẩn và rêu
mốc.
- Kháng tia cực tím cực tốt, bền khi dùng ngoài trời.
- Nhiều màu sắc phong phú, bền màu.

- Dùng để làm đầy và kín các đường ron của gạch và đá
sau khi ốp lát, thay thế cho xi măng trắng hoặc xi măng
màu. Rất thích hợp và hiệu quả khi sử dụng trong các
khu vực đặc biệt như nhà bếp, khu vực để thức ăn, bệnh
viện và các phòng ốc, nơi có nhu cầu chống bám bẩn,
kháng khuẩn và nấm mốc
- KECHI dùng chà ron cho đường ron với chiều rộng 1,5
- 6 mm
BẢNG MÃ MÀU TIÊU CHUẨN
Bảng 15 mã màu cơ bản keo chít mạch, chúng tôi có thể
phát triển KECHI có mã màu khác phù hợp theo màu
gạch của khách hàng.
MÃ MÀU

MÀU KEO CHẢ RON

KECHI-00

Màu trắng

KECHI-01

Màu xám trắng

KECHI-02

Màu xám

KECHI-03

Màu kem Ivory

KECHI-04

Màu hồng gạch

KECHI-05

Màu xanh non nhạt

KECHI-06

Màu vàng nghệ

KECHI-07

Màu xanh lá non

KECHI-08

Màu nâu tím

KECHI-09

Màu đỏ gạch

KECHI-10

Màu đen

KECHI-11

Màu đỏ

≤2g

KECHI-12

Màu xanh lá già

≤5g

KECHI-13

Màu xanh nước

KECHI-14

Màu xanh dương

CÁC TÍNH CHẤT KỸ THUẬT
Các tính chất kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7899-3:2008
/ ISO 13007:2004 của KECHI loại chất lượng cao CG2WA cụ thể như sau:

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

GIÁ TRỊ
KECHI / CG2WA

1

Độ chịu mài mòn

≤ 1000 mm3

2

Cường độ bền uốn trong điều kiện chuẩn

≥ 2.5 N/mm2

3

Cường độ bền nén trong điều kiện chuẩn

≥ 15 N/mm2

4

Độ co ngót

5

Độ hút nước sau 30 phút

6

Độ dút nước sau 240 phút

≤ 3 mm/m

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 sạch, can đong nước, máy trộn vữa chuyên dụng, máy hút bụi, bàn bả cao su hoặc miếng
cao su, mút cao su xốp, vải sạch...

Chuẩn bị bề mặt: Đảm bảo rằng các khe ron và các chỗ trống giữa các tấm vật liệu
ốp lát xây dựng ( gạch gốm, gạch grannite, gạch mosaic thủy tinh,…) phải sạch,
không lẫn tạp chất dầu mỡ và phải được làm ẩm nhưng không bị đọng nước.
Trộn keo: Cho 7- 7,5 lít nước vào thùng trộn trước, cho 20 kg keo vào sau trộn đều
bằng máy thật kỹ (5-7 phút) cho đế khi đạt hỗn hợp đồng nhất. Nếu trộn bằng tay thì
dùng thìa trộn thật kỹ trong khoảng thời gian từ 5-7 phút sau đó Kiểm tra độ dẻo bằng
cách dùng thìa múc keo lên và úp ngược xuống, trong thời gian nhất định thấy có độ
chảy xuống nhưng không được rơi xuống là keo đã đạt độ dẻo thi công (Hình ảnh 1).
Nếu chưa đạt thì có thể thêm bớt lượng nước sao cho keo đạt được độ dẻo như mong
muốn. Trước khi thi công nên trộn lại keo trong vòng 2-3 phút rồi bắt đầu thi công.
Thi công:
+ Sau khi vệ sinh sạch đường ron bằng máy hút bụi rồi lau ẩm đường ron nhưng
không được đọng nước.
+ Trét keo: Giữ bàn bả cao su ở góc nghiêng 45o, miết hỗn hợp keo theo hướng
đường chéo để trét hỗn hợp keo sâu vào khe ron, đảm bảo rằng tất cả các khe ron
được trét đầy hỗn hợp keo (Hình ảnh 2).
+ Sau khoảng 15 phút thì miết lần 2 tương tự lần 1.
+ Hoàn thiện bề mặt: Sau khi miết lần 2, giữ bàn bả cao su ở góc 90o, dùng mép của
bản bả cao su gạt bỏ phần keo dư bám trên bề mặt gạch, gạt theo hướng đường chéo
để tránh kéo keo bong ra khỏi khe ron. Dùng mút xốp ẩm, hoặc khăn ẩm, vệ sinh keo
bám trên nền gạch và làm nhẵn mịn bề mặt keo ở khe ron. Sau khoảng 5 giờ, dùng
mút ẩm tiến hành vệ sinh lần 2 sạch keo bám trên bề mặt gạch và làm ẩm đường ron
(Hình ảnh 3).
*Chú ý: Sau khi thi công (12 giờ - 24 giờ) có thể sử dụng, nhưng để đảm bảo tốt nhất sau
2 ngày cho phép được sử dụng hoàn toàn.
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Định mức KECHI ron 1-6 mm

LOẠI GẠCH SỬ DỤNG

Ron 1.5mm

Ron 3mm

Ron 6mm

Gạch Mosaic (24x24 mm, 45x45 mm, 70x70 mm)

0.58 - 1.69 kg/m

Gạch (200x200 mm, 200x250 mm, 250x250 mm)

0.29 - 0.32 kg/m2

0.58 - 0.65 kg/m2

1.17 - 1.30 kg/m2

Gạch (250x400 mm, 300x300 mm, 400x400 mm)

0.20 - 0.27 kg/m2

0.41 - 0.54 kg/m2

0.81 - 1.05 kg/m2

Gạch (250x400 mm, 300x300 mm, 400x400 mm)

0.20 - 0.22 kg/m2

0.40 - 0.45 kg/m2

0.79 - 0.89 kg/m2

Gạch (500x500, 600x600 mm)

0.16 - 0.19 kg/m2

0.32 - 0.39 kg/m2

0.65 - 0.78 kg/m2

ĐÓNG BAO

2

1.16 - 3.39 kg/m

2

2.32 - 6.75 kg/m2

Bao 20 kg & bao 1 kg đóng thùng 20 bao

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
KELAS 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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