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Vữa rót gốc xi măng, cường độ rất cao, sử dụng công nghệ nano cho ứng dụng rót vữa định vị trong hệ thống 
tuabin gió trên bờ VESTAS  

 

MÔ TẢ 

MasterFlow® 9200 là loại vữa rót bù co ngót, khi trộn với 
nước, tạo ra một hỗn hợp vữa lỏng đồng nhất, có thể chảy 
và bơm được, cho cường độ sớm và cường độ cuối đặc biệt 
cao với ứng suất rất tốt. Sản phẩm có độ bền dẻo, độ đàn 
hồi, khả năng chịu mỏi và chống va đập cao. Áp dụng quy 
cách đóng gói đối với chất kết dính mới nhất và công nghệ 
Nano tạo ra một loại vữa với hiệu suất kỹ thuật cao, đặc tính 
lưu biến đặc biệt và thời gian làm việc lâu dài. 

 
ỨNG DỤNG 

MasterFlow® 9200 được ứng dụng trong: 
 

• Công trình lắp đặt tua-bin gió, được lắp đặt bằng các 
kỹ thuật ứng suất trước, ví dụ: Tấm bệ móng của 
tuabin gió trên bờ 

• Lắp đặt ở khu vực yêu cầu độ chống mỏi cao 
• Chịu được các điều kiện khắc nghiệt, ví dụ: Nhiệt độ 

thấp tới 2°C. 
• Neo bu lông của tháp tuabin gió 
• Tất cả khoảng trống từ 25mm đến 300mm, nơi yêu 

cầu độ bền, ứng suất và tính dẻo dai cao 
 

Xin vui lòng liên hệ Phòng kỹ thuật Hóa chất xây dựng của 
văn phòng BASF tại địa phương về bất kỳ ứng dụng hoặc 
kích thước nào không được đề cập ở đây. 
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Bê tông 

ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG 
• Chứng nhận theo hướng dẫn của DAfStb của Đức 

(RILI): "Sản xuất và ứng dụng bê tông đối với vữa chảy 
và vữa trát " (WeBMD). 

• Cường độ nén cực cao: > C100/115. 
• Phân loại về cường độ thực tế không nằm trong phạm 

vi của tiêu chuẩn EN206, nhưng phù hợp theo tiêu 
chuẩn C110/125 hoặc cao hơn. 

• Ứng suất rất cao cho các tính năng đặc biệt sau khi 
ninh kết. 

• Khả năng chống mỏi tuyệt vời. 
• Nhanh chóng đưa vào sử dụng để 

có thể tháo dỡ các loại khuôn phụ 
trợ nhờ vào cường độ sớm rất 
cao ≥ 55 MPa trong 24 giờ ở 20°C 

• Không có sự phân tầng hoặc tách nước để đảm bảo 
tính đồng nhất và ngăn chặn sự tắc nghẽn của bơm.  

• Thời gian giữ tính linh động ≥ 2 giờ 
• Có thể bơm vào các khu vực phức tạp hoặc các khu 

vực không thể tiếp cận bằng các phương pháp đổ vữa 
thông thường. 

• Cốt liệu cát tiêu chuẩn và tính năng chảy lỏng tuyệt vời 
cùng tính ma sát thấp làm tăng khả năng bơm, giảm 
thời gian lắp đặt và chi phí cũng như giảm áp suất cần 
dùng và giảm độ hao mòn của thiết bị bơm 

• Hạn chế lượng bụi khi trộn, do đó có thể dễ dàng sử 
dụng 

• Gốc xi măng. 
• Hàm lượng cromat thấp. 

 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

MasterFlow® 9200 được thiết kế đặc biệt để sử dụng 
trong các ứng dụng cụ thể. Do đó MasterFlow 9200 nên 
được thi công bởi các nhà thầu giàu kinh nghiệm được đào 
tạo đầy đủ. 
Các quy trình thi công đầy đủ có sẵn theo yêu cầu. 
Pha trộn: 
Không thêm xi măng, cát hoặc các vật liệu khác ảnh hưởng 
đến đặc tính của sản phẩm. Trộn nguyên bao cho mỗi lần 
trộn. 
Sử dụng một hoặc nhiều máy trộn (nên dùng máy trộn 
cưỡng bức) để trộn nhằm mục đích tiến hành thi công liên 
tục và không bị gián đoạn. 
Chỉ trộn với nước sạch. Đổ phần lớn lượng nước cần thiết 
vào máy trộn và thêm từ từ vữa trộn. Trộn đều cho đến khi 
vữa đồng nhất (3 đến 4 phút), thêm nước còn lại và tiếp tục 
trộn ít nhất 2 phút nữa cho đến khi đạt được hỗn hợp Với 
tính chảy và độ đồng nhất theo yêu cầu. 
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Chuẩn bị bề mặt bê tông: 
Tháo bỏ tất cả ván khuôn, chất tháo khuôn và các vật 
liệu khác có thể ngăn ngừa sự kết dính tốt của 
MasterFlow® 9200 với bê tông móng. Vệ sinh khu 
vực sẽ được đổ vữa cho đến khi thu được bề mặt bê 
tông đặc chắc và sạch sẽ. 
Làm bảo hòa nước cho bề mặt bê tông và loại bỏ 
lượng nước đọng trước khi rót vữa. 
Thi công vữa: 
Nên đặt vật liệu và máy trộn gần khu vực được rót. Có 
đủ nhân lực, vật liệu và dụng cụ để pha trộn, rót nhanh 
chóng và liên tục. 
MasterFlow® 9200 phả i  được bơm vào khu vực cần 
rót vữa. 
Vữa phải được rót liên tục và chỉ từ một phía để tránh 
giữ bọt khí trong khi rót. 
Đảm bảo vữa lấp đầy toàn bộ khu vực cần rót vữa và 
tiếp xúc trực tiếp với tấm đế và móng trong suốt quá 
trình rót vữa. 
KHÔNG SỬ DỤNG ĐẦM RUNG TRONG QUÁ 
TRÌNH THI CÔNG MasterFlow® 9200 

 
VỆ SINH 

Dụng cụ và vữa tràn bên ngoài có thể được làm sạch 
bằng nước trong khi MasterFlow® 9200 chưa đông 
kết. Trong trường hợp hỗn hợp đã đông cứng, chỉ có 
thể làm sạch bằng phương pháp cơ học. 

 
HÀM LƯỢNG TIÊU THỤ 

Khoảng 2.2 kg bột cho 1 lít hỗn hợp vữa trộn 
 

PACKAGING 
MasterFlow® 9200 được đóng gói trong bao 25 kg 
hoặc bao bì lớn 500 kg. 

 
LƯU TRỮ 

Lưu trữ trong điều kiện khô mát. Thời hạn sử dụng trong 
điều kiện này là 12 tháng với điều kiện bao bì gốc chưa 
mở. 

 
CHÚ Ý 

• Không được thêm cát hoặc các sản phẩm khác 
có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ và chất lượng của sản 
phẩm. 

• MasterFlow® 9200 khi được dùng ở điều kiện 
khô hanh, ví dụ: Vữa trực tiếp tiếp xúc với gió lớn 
và / hoặc ánh sáng mặt trời trực tiếp, nên được 
bảo vệ bằng vải ẩm hoặc tấm nhựa hoặc sử dụng 
các sản phẩm bảo dưỡng MasterKure phù hợp. 

• Nhiệt độ của vật liệu vữa, nước trộn và các yếu 
tố tiếp xúc với vữa hỗn hợp trên nên ở trong 
khoảng nhiệt độ từ + 2°C đến + 30°C 

• Khi vữa được thi công trong môi trường dưới + 
2°C hoặc trên + 30°C, xin vui lòng liên hệ phòng 
kỹ thuật Hóa chất xây dựng của BASF tại địa 
phương để được tư vấn. 

 
AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE 
Các biện pháp phòng ngừa thông thường để xử lý 
các sản phẩm hoá học phải được chú ý khi sử dụng 
sản phẩm này, ví dụ không ăn hoặc uống trong khi 
làm việc và rửa tay sạch khi nghỉ ngơi hoặc khi công 
việc hoàn thành. 
MasterFlow® 9200 chứa xi măng. Tránh tiếp xúc với 
mắt và tiếp xúc kéo dài với da. Trong trường hợp tiếp 
xúc với mắt, ngay lập tức rửa với thật nhiều nước 
trong ít nhất 15 phút. Gọi bác sĩ. Trong trường hợp 
tiếp xúc với da, hãy rửa kỹ. Thông tin an toàn cụ thể 
đề cập đến việc xử lý và vận chuyển sản phẩm này 
có thể được tìm thấy trong Tài liệu An Toàn Sản 
Phẩm 

 
BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN 
Việc xử lý sản phẩm phải được tiến hành theo luật 
pháp hiện hành. Trách nhiệm này nằm ở chủ sở hữu 
cuối cùng của sản phẩm. 

 
Quy Định an toàn 
Ký hiệu:    Xi Irritant 
Bao gồm: Xi măng, Portland, các chất hóa học. 

Sau khi thêm nước, hợp chất là có tính kiềm. Có chứa ít hơn 2 mg 
cromat hòa tan trong nước trên mỗi kg xi măng. 

R37/38     Dị ứng cho hệ hô hấp và da. 
R41 Gây ảnh hưởng nặng nề đối với mắt 
S2 Tránh xa tầm tay trẻ em.  
S22 Không hít bụi. 
S24/25     Tránh tiếp xúc với da và mắt. 
S26  Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa ngay với nhiều nước và đi 

đến các cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị. 
      S28.1 Sau khi tiếp xúc với da, rửa ngay bằng nước và xà bông. 

S27 Cởi ngay lập tức tất cả quần áo bị ô nhiễm.  
S37 / 39    Mang găng tay và bảo vệ mắt / mặt. 
S46 Nếu vô tình nuốt phải, ngay lập tức đến các cơ sở y tế để được điều 

trị và cung cấp cho bác sĩ thông tin thùng chứa hoặc nhãn MAL-kode 
(1993): 00-4 
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SỐ LIỆU KỸ THUẬT Đơn vị Giá trị 
Tỷ trọng hỗn hợp (DIN18555-2) g/cm3 Xấp xỉ 2.4 
Lượng nước trộn Lít Xấp xỉ 1.875 / 25 kg bột (0.75 / kg) 
Thời gian sử dụng vật liệu hỗn hợp giờ ≥ 2 
Thời gian đông kết giờ ≤ 8 
Hàm lượng không khí (EN 1015-7) % ≤ 4 
Nhiệt độ thi công (mặt nền và vật liệu) ºC Từ +2 đến +30 
Độ dày thi công mm 25 - 300 

  Đặc tính cơ học:   
Cường độ nén (40 x 40 x 160 mm prisms – EN 12190) N/mm² 20°C 30°C 2°C 

- sau 1 ngày ≥ 55 ≥ 70 ≥ 3 
- sau 7 ngày ≥ 80 ≥ 90 ≥ 60 
- sau 28 ngày ≥ 110 ≥ 120 ≥ 90 

Độ bền uốn (40 x 40 x 160 mm prisms – EN196-1) N/mm² ≥ 14 
Cường độ chịu kéo đứt (EN12390-6) N/mm² ≥ 8 
Mô đun tĩnh của tính đàn hồi (EN 13412) Gpa ≥ 40 
Hấp thu nước mao mạch (EN 13057) kg / m².h-0.5 ≤ 0.05 

Chống nứt vỡ – vòng Coutinho  Không nứt vỡ sau 180 ngày 
Độ bám dính vào bê tông (EN 1542) N/mm² ≥ 2 
Độ bám dính sau chu kỳ đông kết / tan rã (EN 13687-1) N/mm² ≥ 2 
Độ bám của thép cấy (EN 1881) 

Dưới tải lực 75kN 
 
mm 

 
≤ 0.6 

  Thiết lập/ thông tin bổ sung  
Kích thước hạt tối đa mm 3 
Thời gian trộn phút Xấp xỉ 7 
Loại máy trộn  Ví dụ: máy trộn có cánh  
Phương pháp áp dụng  Liên tục đổ từ một phía 
Độ bền chịu lửa (EN13501-1) Loại A1 (fl) 
Phân loại theo DAfStb VeBMR Rili 
Phân loại tính chảy lỏng  f1 (sau 2 phút) 
Tương quan theo độ đồng nhất:  

cm 
 
61 - Lưu lượng dòng chảy sau 2 phút. 

- Lưu lượng chảy 2 phút.: cm 22 
Phân loại cường độ nén  > C100/115 
Phân loại cường độ nén sớm  A 
Phân loại co ngót  SKVM 0 
Phân loại về tính tiếp xúc (EN 206-1, DIN 1045-2)  XO, XC4, XD3, XS3, XF3, XA2, WF 

 
 Dữ liệu được cung cấp ở điều kiện môi trường 20ºC và 65% R.H. trừ khi có quy định khác. Dữ liệu kỹ thuật được cung cấp không đại diện cho số liệu tối thiểu được đảm bảo. 
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Độ bền chịu mỏi tính theo mô hình mã CEB-FIP 90 
 
 
 
 
 
 
       Version: 20200605-TDS.MasterFlow9200-VN 
 
 
 
 
 

TRÁCH NHIỆM 
Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của Hóa chất xây dựng BASF dựa trên cơ sở khoa 
học và kinh nghiệm thực tế. Do các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho 
việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra mức độ thích hợp 
của sản phẩm theo từng trường hợp.. 

 
 

CHÚ Ý 

 
 Hóa chất xây dựng BASF cung cấp sản phẩm và hướng dẫn ký thuật nhưng không bao gồm tách nhiệm giám sát. 
Nên sử dụng sản phẩm theo sự chỉ dẫn của Hóa chất xây dựng BASF, tuy nhiên phải tuân theo sự thay đổi, điều chỉnh 
của các chủ đầu tư, kỹ sư hoặc nhà thầu trong việc thi công vào từng môi trường ứng dụng thích hợp.    
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