
 

 QUICSEAL – sự lựa chọn của chuyên gia về chất lượng các sản phẩm và hệ thống cho công trình xây dựng 

         
 

QUICSEAL 602HB 
 
Tên sản phẩm  

Vữa mác cao - High Build Mortar 

Mô tả sản phẩm  

Quicseal 602HB High Build Mortar là hỗn hợp vữa pha trộn tại nhà máy, đóng gói sẵn, cho nhiều mục 

đích sử dụng, gồm các vật liệu được lựa chọn cẩn thận, xi măng Portland và phụ gia tổng hợp chọn lọc 

với công thức đặc biệt được pha trộn với phụ gia latex QUICSEAL thích hợp cho việc thi công gạch men, 

đá thiên nhiên, vữa cán và trát, tạo vết hoặc lớp lốm đốm. Khi đóng rắn, Quicseal 602HB kiểm soát tuyệt 

vời các tính chất lưu biến và co ngót. 

Ứng dụng tiêu biểu 

Quicseal 602HB khi sử dụng với các phụ gia latex QUICSEAL thích hợp cho: 

 Thi công lớp vữa mỏng và chất kết dính 

 Thi công vữa cán và vữa trát 

 Vá bê tông và sửa chữa 

 Thi công thông dụng cho gạch ceramic và đá thiên nhiên 

 Lớp tạo nhám (tạo vết hoặc lớp lốm đốm) bằng cách phun hoặc quét tung tóe trên bề mặt thô 

Đóng gói 

Quicseal 602HB được đóng gói trong bao 25 kg. 

Lưu kho 

12 tháng trong điều kiện bảo quản ở nơi khô ráo và bao chưa mở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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