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QUICSEAL 534 
Tên sản phẩm 
Vữa lót GP 
Mô tả 
Quicseal 534 là sản phẩm vữa xi măng có chất lượng cao, dễ dàng sử dụng bằng cách thêm nước vào sẽ 
được một hỗn hợp trộn tuyệt vời thích hợp để cán trên bề mặt sàn bê tông mới hoặc cũ. Quicseal 534 là hỗn 
hợp của xi măng, cát tuyển chọn và các chất phụ gia hóa học khác. 
Sử dụng  
Quicseal 534 phù hợp để sử dụng như một lớp lót bình thường trên bề mặt bê tông mới hoặc để sữa chữa 
cho sàn nhà dân dụng hoặc sàn nhà công nghiệp, cũng như các ứng dụng trong và ngoài trời khác. 

Ưu điểm 
§ Trộn sẵn trước nên đảm bảo chất lượng và pha trộn đồng đều. 
§ Dễ dàng sử dụng bằng cách thêm nước. 
§ Đóng gói sẵn nên thuận tiện trong việc vận chuyển và giao nhận. 
§ Chống chịu được thời tiết tốt và độ bền cao. 

Chuẩn bị bề mặt 
Loại bỏ tất cả bụi, dầu và các mảnh vụn. Tạo ẩm cho bề mặt trước khi thi công Quicseal 534 

Khuấy trộn 
Đổ 25kg Quicseal 534 vào 3.8 - 4.2 lít nước. Trộn trong thùng từ 3 - 5 phút cho đến khi có được một hỗn hợp 
đồng nhất. Đảm bảo không bị vón cục trước khi sử dụng 
Thi công 
Phải đảm bảo bề mặt nền được làm sạch và tạo ẩm. Đầm chặt và hoàn thiện Quicseal 534 theo tiêu chuẩn cụ 
thể thích hợp bằng bay thép hoặc bàn xoa gỗ. 
Đóng gói 

Quicseal 534 được đóng trong bao 25 kg. 

Thông số kỹ thuật 
Màu sắc sau khi trộn Xám 
Tỷ lệ trộn (Nước : Bột) 3.8 - 4.2 lít nước cho 25kg bột 
Cường độ chịu nén (TCVN 9024-2012) > 50 N/mm2  sau 28 ngày 
Cường độ chịu uốn (TCVN 3121-2003) > 6,0 N/mm2 
Thời gian đông kết (TCVN 3121-2003) 4 - 6 giờ  
Độ dày đề nghị Từ 10 - 30mm/lớp 
Tỷ trọng ướt Khoảng 1700 - 1800 kg/ m3 
Định mức đề nghị 1.5 m2 / độ dày 10mm / 25kg 

Sức khỏe và an toàn 

Quicseal 534 không độc hại, Tuy nhiên cần cẩn thận khi thi công. Tránh tiếp xúc với da, mắt và miệng. Trong 
trường hợp vết rách mắt hoặc tiếp xúc với da quá lâu, hãy rửa kỹ bằng nước sạch. Nếu có bất kỳ phản ứng 
ngoài khác, cần tìm sự chăm sóc của y tế. 

Lưu ý quan trọng 

Các  thông  tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của QUICSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ năng kỹ 
thuật và họ tự làm và tự chịu rủi ro. Thông tin sản phẩm trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho  
việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. QUICSEAL không chịu trách nhiệm với với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ 
dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất hãy liên hệ với QUICSEAL. Tham chiếu No. QS534_200616 
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