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VN/140405/MY/C  

         

CONBEXTRA BB80 

        
Vữa xi măng không co ngót đa năng 

Công dụng 

Conbextra BB80 là loại vữa cường độ cao được thiết kế để thi 

công gối đở trụ cầu, trụ lan can và các cột đèn, các đế chống 

cột nặng và các tấm đệm cho các loại máy pittong. 

• Không co ngót. 

• Đạt cường độ sớm cao.

• Độ chảy tuyệt vời, đặc biệt là ở nhiệt độ thấp

• Có thể đổ hoặc bơm.

Tiêu chuẩn 

Conbextra BB80 được thiết kế theo tiêu chuẩn ASTM C1107 

Loại C. 

Mô tả 

Conbextra BB80 được đóng gói trong túi nhựa 20kg ở dạng 

bột khô sử dụng luôn và được thiết kế đặc biệt cho các trụ cầu 

và các tấm đỡ trụ lan can. 

Chỉ cần thêm một lượng nước sạch vừa đủ, sẽ thu được vữa 

tự chảy đạt cường độ sớm và có độ bền cao, phù hợp thi 

công các khe có độ dày từ 10mm đến 100mm. Có thể tạo 

được các lớp dày hơn bằng cách kết hợp với cốt liệu sạch, 

khô, kích thước 10mm. 

Đặc điểm kỹ thuật 

Đặc điểm kỹ thuật của nhà cung cấp 

Vữa sử dụng ở chân cầu và các tấm đệm trụ lan can phải 

được thi công bằng vữa xi măng không co ngót Conbextra 

BB80 của Fosroc. Phương pháp lưu trữ, trộn, đổ và bảo 

dưỡng phải theo đúng Bảng chỉ dẫn kỹ thuật hiện hành của 

nhà cung cấp. 

Tính năng kỹ thuật 

Tất cả các loại vữa cường độ cao (chi tiết cụ thể và khu vực 

thi công) phải được thực hiện bằng sản phẩm gốc xi măng 

đóng gói sẵn và trộn với nước sạch theo tỉ lệ nước: bột là 

0,15. Cường độ nén của vữa phải đạt 45N/mm
2
 trong 24 giờ, 

60N/mm
2
 trong 36 giờ, 70N/mm

2
 trong 7 ngày và 90 N/mm

2
 

trong 28 ngày. 

 

Các thuộc tính 

Các kết quả dưới đây đạt được khi trộn theo tỉ lệ 

nước:bột là 0,15 và ở nhiệt độ 25
0
C. 

Phương pháp thí nghiệm Kết quả điển hình 

Cường độ nén  

BS1881:part 116 1983 45N/mm
2
 @24 giờ 

 60N/mm
2
 @ 3 ngày 

 70N/mm
2
 @ 7 ngày 

 90N/mm
2
 @ 28 ngày 

Độ bền uốn  

ASTM C348 

20N/mm
2
 @ 28 ngày 

Độ nở / co ngót sau 3 giờ 

ASTM C940 

2% 

Tổng hàm lượng ion Clo (% khối 

lượng xi măng) 

<0,1% 

Độ thấm clo nhanh 

AASHTO T277 

 

Rất chậm 

Độ thấm nước 

DIN 1048 Pt 5: 1991 

<2mm 

Tổng số axit hòa tan 

Sulphat SO (% khối lượng xi 

măng) 

<4% 

Tỉ lệ tách nước cuối cùng 

ASTM C940 

0% 

Hướng dẫn sử dụng 

Chuẩn bị 

Bề mặt bê tông 

Bề mặt nền phải được làm sạch, không còn dầu, mỡ hoặc 

các vật liệu bám dính khác. Nếu nền bê tông có khuyết tật 

hoặc còn dính vữa, phải sửa chữa và làm sạch để đạt 

được một bề mặt tốt. Các hố và lỗ phải được thổi sạch để 

không còn bất kỳ bụi bẩn nào. 
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Lưu ý quan trọng 
Các sản phẩm của Fosroc được đảm bảo hoàn toàn không có lỗi kỹ thuật sản xuất và tuân thủ theo các điều kiện và tiêu 

chuẩn bán hàng, bản quyền và có thể được cung cấp theo yêu cầu. Mặc dù Fosroc cố gắng đảm bảo rằng bất kỳ lời tư 

vấn, khuyến nghị, thông số kỹ thuật hoặc thông tin mà Tập đoàn cung cấp đều đúng và chính xác, chúng tôi cũng không 

chịu trách nhiệm dù là trực tiếp hay gián tiếp đối với việc sử dụng các sản phẩm của chúng tôi do chúng tôi không có 

hướng dẫn hoặc giám sát liên tục ở những nơi được sử dụng hoặc các sản phẩm của chúng tôi đã được ứng dụng như 

thế nào dù cho chúng có được thực hiện theo bất kỳ lời tư vấn, các thông số kỹ thuật, khuyến nghị và thông tin do chúng 

tôi đưa ra. 

chúng có được thực hiện theo bất kỳ lời tư vấn, các thông số kỹ thuật, khuyến nghị và thông tin do chúng tôi đưa ra. 

 

Thấm ướt 

Tối thiểu 2 giờ trước khi đổ vữa, khu vực nên đã làm sạch 

phải được dội ướt bằng nước sạch. Ngay trước khi đổ vữa, 

phải tháo hết sạch nước. Phải đặc biệt chú ý thổi hết nước 

trong các hố và lỗ. 

Dầm đỡ / bệ đỡ trụ lan can 

Điều quan trọng là khu vực này phải sạch và không còn dầu, 

mỡ hoặc cặn gỉ. Phải tạo các lỗ hở áp suất không khí để tạo 

độ thoáng khí cho các vị trí tách biệt trên cao. 

Tấm lót phẳng 

Nếu có, phải tháo ra sau khi vữa đã cứng. Các tấm này phải 

được xử lý với một lớp mỡ bôi trơn mỏng.  

Cốp pha 

Cốp pha phải được dựng để không bị rò rỉ vì Conbextra BB80 

là một loại vữa tự chảy. Có thể thực hiện bằng cách sử dụng 

băng cao su hoặc keo matit gắn bên dưới cốp pha và giữa 

các điểm nối. Trong một số trường hợp thực tế cần phải sử 

dụng cốp pha xi măng-cát ẩm thay thế. Cốp pha phải có lỗ 

thông để thoát hết nước thấm ướt bề mặt. 

Khu vực bề mặt không bị giới hạn 

Điều này phải được giữ ở mức tối thiểu. Thông thường, độ 

rộng khe hở giữa cốp pha bao quanh và góc mép không được 

vượt quá 50mm ở mặt đổ và 50mm ở mặt đối diện. Hai bên 

sườn thì không được có khe hở. 

Trộn 

Để đạt hiệu quả trộn cao nhất, nên sử dụng máy trộn cơ học. 

Với 20kg sản phẩm, nên sử dụng máy trộn tốc độ chậm có 

cánh trộn Fosroc (MR3). Số lượng lớn hơn thì cần sử dụng 

máy trộn cánh trượt tốc độ cao. Không sử dụng máy trộn có 

bánh quay keo. 

Điều quan trọng là phải đảm bảo dung tích máy trộn và số 

lượng nhân công phù hợp để công tác trộn diễn ra liên tục. 

Điều này có thể cần thêm thùng chứa và phải khuấy trộn nhẹ 

nhàng để duy trì độ chảy. 

Thêm nước 

Đổ thêm 3,7 lít nước cho mỗi bao 25kg Conbextra BB80 để 

được một loại vữa chảy. 

Lượng nước đổ vào máy trộn phải được đong chính xác. Đổ 

từ từ toàn bộ gói Conbextra BB80 vào, trộn liên tiếp 5 phút với 

tốc độ cao, đổ một lượng nước chỉ định vào trong máy trộn để 

đạt được một hỗn hợp đồng nhất, mịn. 

Chú ý: Trong 2 đến 3 phút trộn đầu tiên, hỗn hợp trộn sẽ hơi 

đặc cứng. 

Đổ vữa 

Ngay trước khi đổ, vữa đã trộn phải được khuấy nhẹ 

nhàng để giải phóng lực căng bề mặt. Đổ vữa sau khi trộn 

trong vòng 15 phút để đạt được mọi lợi ích của quá trình 

giãn nở. Conbextra BB80 có thể được đổ với độ dày lên 

đến 100mm cho mỗi lần đổ. 

Với các lớp dày hơn (dày trên 100mm), cần thiết phải trộn 

Conbextra BB80 với cấp hạt kích thước 10mm, cốt liệu 

không cặn để giảm thiểu sự tỏa nhiệt. Nếu một lượng lớn 

cốt liệu được sử dụng thì tỉ lệ cũng không được vượt quá 

1:1. Liên hệ với Fosroc để biết thông tin chi tiết. Các thuộc 

tính của vữa sử dụng thêm cốt liệu này sẽ khác với 

những thông tin đã cung cấp trong bảng thông số kỹ thuật 

này. 

Các lỗ bu-lông phải được đổ vữa trước khi đổ lớp vữa 

giữa nền và tấm đỡ. Trong khi đổ vữa, việc vữa chảy liên 

tục là rất cần thiết. 

Cần phải chuẩn bị vữa sẵn sàng trước khi bắt đầu đổ và 

thời gian cần để đổ một mẻ phải được điều chỉnh phù hợp 

với thời gian cần để chuẩn bị mẻ tiếp theo. 

Nên đổ vữa đã trộn từ một phía của khoảng trống để giảm 

thiểu việc tạo các lỗ rỗ do không khí hoặc nước thừa. Để 

làm được điều này, tốt nhất là đổ vữa qua khoảng ngắn 

nhất của đường vữa chảy. Điểm chảy đầu tiên của vữa 

phải được duy trì mọi thời điểm để vữa chảy liên tục đến 

điểm cuối. 

Có thể sử dụng bơm khi đổ Conbextra BB80 với số lượng 

lớn. Khuyến nghị nên sử dụng máy bơm có màng bơm cỡ 

lớn cho mục đích này. Máy bơm có piston và vít tải cũng 

phù hợp trong trường hợp này. 

Bảo dưỡng 

Sau khi đổ vữa, những khu vực tiếp trực tiếp xúc với môi 

trường được bảo dưỡng cẩn thận. Công tác bảo dưỡng 

nên được thực hiện bằng biện pháp đổ nước và/hoặc 

dùng vải bao ẩm, hoặc sử dụng màng bảo dưỡng như 

Concure *. 

Vệ sinh 

Phải rửa sạch Conbextra BB80 khỏi các công cụ và thiết 

bị bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng. Các vật liệu 
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Lưu ý quan trọng 
Các sản phẩm của Fosroc được đảm bảo hoàn toàn không có lỗi kỹ thuật sản xuất và tuân thủ theo các điều kiện và tiêu 

chuẩn bán hàng, bản quyền và có thể được cung cấp theo yêu cầu. Mặc dù Fosroc cố gắng đảm bảo rằng bất kỳ lời tư 

vấn, khuyến nghị, thông số kỹ thuật hoặc thông tin mà Tập đoàn cung cấp đều đúng và chính xác, chúng tôi cũng không 

chịu trách nhiệm dù là trực tiếp hay gián tiếp đối với việc sử dụng các sản phẩm của chúng tôi do chúng tôi không có 

hướng dẫn hoặc giám sát liên tục ở những nơi được sử dụng hoặc các sản phẩm của chúng tôi đã được ứng dụng như 

thế nào dù cho chúng có được thực hiện theo bất kỳ lời tư vấn, các thông số kỹ thuật, khuyến nghị và thông tin do chúng 

tôi đưa ra. 

chúng có được thực hiện theo bất kỳ lời tư vấn, các thông số kỹ thuật, khuyến nghị và thông tin do chúng tôi đưa ra. 

 

bảo dưỡng có thể được loại bỏ bằng biện pháp cơ học, hoặc 

bằng sản phẩm Fosroc Acid Etch*. 

Quy trình làm mẫu 

Vữa xi măng không thể được thí nghiệm như bê tông. Nếu 

cần quy trình làm mẫu đặc biệt, vui lòng liên hệ đến văn 

phòng Fosroc ở địa phương bạn để biết thêm chi tiết. 

Làm việc ở nhiệt độ cao 

Với nhiệt độ trên 35
0
C, các hướng dẫn dưới đây được coi là 

biện pháp thi công tốt nhất: 

(i) Lưu trữ sản phẩm chưa trộn ở điều kiện lạnh (tốt 

nhất là nơi nhiệt độ được kiểm soát), tránh phơi trực 

tiếp ra ánh nắng. 

(ii) Làm mát thiết bị, sử dụng mái che nếu cần. Điều 

quan trọng là phải giữ mát cho bề mặt thiết bị khi tiếp 

xúc trực tiếp với sản phẩm. 

(iii) Cố gắng không thi công ở thời điểm nóng nhất trong 

ngày và dưới ánh nắng trực tiếp. 

(iv) Chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu và nhân công để 

đảm bảo quy trình thi công được liên tục. 

(v) Nước (dưới 20
0
C) phải được sử dụng để trộn vữa 

trước khi đổ vữa. 

Giới hạn 

Không nên đổ vữa ở tất cả những nơi không bị hạn chế, ví dụ 

như các chân tấm đệm, v.v....Việc không tuân thủ theo hướng 

dẫn có thể dẫn đến việc các phát triễn các vết nứt của vữa. 

Hỗ trợ kỹ thuật 

Fosroc cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật toàn toàn diện cho 

các kỹ thuật viên, người sử dụng và nhà thầu. Chúng tôi có 

thể hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường, AutoCAD và hỗ trợ quy 

trình kỹ thuật tại các địa phương cũng như trên toàn cầu. 

Định lượng 

Đóng gói 

Conbextra BB80 Bao 25kg 

Thể tích 

Conbextra BB80 Bao 12,5 lít 

Lưu trữ 

Conbextra BB80 có thời hạn sử dụng là 6 tháng trong 

điều kiện lưu trữ khô, thoáng, nguyên đai nguyên kiện. 

Nếu lưu trữ ở nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao, thời hạn sử 

dụng có thể giảm đi. 

Cảnh báo 

An toàn sức khoẻ 

Conbextra BB80 có chứa bụi xi măng, khi trộn hoặc ẩm, 

sẽ giải phóng kiềm có thể gây tổn thương da. Trong khi 

sử dụng, tránh hít phải bụi và tránh tiếp xúc với da và 

mắt. 

Mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay và thiết bị bảo vệ mắt 

cũng như thiết bị bảo vệ hệ hô hấp phù hợp. Sử dụng 

kem bảo vệ da để tăng cường bảo vệ da. 

Trong trường hợp tiếp xúc với da, rửa với nhiều nước 

sạch sau đó rửa bằng xà phòng và nước. Trong trường 

hợp dính vào mắt, ngay lập tức rửa với nhiều nước sạch 

và xin tư vấn y tế. Nếu nuốt phải, đến khám bác sĩ ngay – 

không tự nôn ra. 

Hỏa hoạn 

Conbextra BB80 không gây cháy. 


