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        CONBEXTRA EP75   
 
        

Vữa rót gốc nhựa epoxy cường độ cao.  

Các tính chất Công dụng 
 

Là loại vữa tự chảy, dùng cho các vị trí cần làm cứng bằng 
vữa với các yêu cầu cao về chịu lực và kháng hóa chất. Phù 
hợp với nhiều ứng dụng cần chịu tải cao bao gồm: 

Cường độ nén 
 

80 N/mm2 @ 1 ngày 
95 N/mm2 @ 3 ngày 
100 N/mm2 @ 7 ngày 

• Rót vữa chèn bên dưới bản mã cho các cấu kiện chịu lực 
chính.  

Cường độ uốn 30 N/mm2 @ 7 ngày 
Cường độ chịu kéo 14 N/mm2 @ 7 ngày 

Thời gian sử dụng: 2 tiếng tại 230C • Rót vữa bệ móng máy chịu tải trọng động như các tua-bin và 
các loại máy móc rung động khác. Khoảng cách chảy tối đa 

với chiều cao 100mm tại 
200C 

Khe 35mm – 2000mm 
Khe 70mm – 3500mm • Dùng trong các nhà máy công nghiệp nặng như nhà máy 

thép, lọc dầu, hóa chất và mạ điện. 
Hệ số giãn nở nhiệt  
(ASTM C531) 

28.1 x 10-6 

• Vật liệu trám kín kết cấu ở những vị trí cần cường độ rất cao. 

• Dùng trong đường ray, đế cần trục lớn, hoặc vận tải bằng 
ray. 

Cường độ nén từ biến 
(ASTM C1181) 

2.05 x 10-3 mm/mm 

Ưu điểm  

Đặc điểm kỹ thuật • Độ bền xuất xắc – chịu nén cao,  cường độ chịu uốn, chịu 
kéo đảm bảo thời gian làm việc lâu dài. Trường hợp nêu trong điều khoản hợp đồng, vữa epoxy 

là Conbextra EP75 do Fosroc cung cấp. Sản phẩm này sẽ 
có khả năng kháng hóa chất thông thường tốt, độ bền nén 
7 ngày ít nhất đạt 100 N/mm2 và cường độ nén từ biến 
theo tiêu chuẩn ASTM C1181. 

• Tiết kiệm chi phí – Đạt cường độ sớm cao giúp giảm thời 
gian dừng sản suất và sớm đưa nhà máy vận hành 

• Thân thiện với người dùng – Hỗn hợp đóng gói sẵn, đễ dùng 
nhằm đảm bảo đạt chất lượng yêu cầu.

 
• Đa năng – phù hợp với nhiều điều kiện chịu tải, kể cả tải 
động động lặp đi lặp lại.

Hướng dẫn sử dụng 

Chuẩn bị 
• Hiệu năng sử dụng tuyệt vời – tính năng không co ngót đảm 
bảo hiệu quả kết dính bề mặt cao. Rót vữa bên dưới bản mã 

Khu vực bề mặt cần rót vữa phải được giữ sạch ở mức 
tối đa. Nói chung, khoảng cách giữa chu vi ván khuốn và 
mép bản mã không được vượt quá 75mm tại mặt đổ vữa 
và 25mm ở mặt đối diện. Ván khuôn rót vữa được dựng 
trên cạnh nhỏ hơn nên cần được giữ chặt với mép bản 
mã . Cần phải có lỗ thoát khí để đảm bảo thoát khí cho 
những điểm kín. 

Mô tả 

Conbextra EP75 là vữa gốc nhựa epoxy không chứa dung 
môi được thiết kế cho việc thi công rót vữa tại những vị trí có 
độ rộng khe từ 10 đến 75mm. Sản phẩm này được đóng gói 
thành bộ ba thành phần bao gồm thành phần chất nền, thành 
phần làm cứng và cốt liệu chọn lọc đặc biêt. Các thành phần 
này được đóng gói sẵn với tỉ lệ pha trộn chính xác để tạo ra 
hỗn hợp vữa hoàn hảo cho việc pha trộn ngay tại công 
trường.  

Khuôn rót 

Dùng khuôn rót để chống rò rỉ do Conbextra EP75 là vữa 
tự chảy. Để làm được điều này thì khi lắp dựng ván khuôn 
phải sử dụng dải cao su bọt hoặc ma-tít trám kín đặt dưới 
ván khuôn và giữa các mối nối. Để đảm bảo điều kiện vữa 
tự chảy, nên tạo một đầu vữa thuỷ tĩnh bằng cách sử 
dụng phễu tiếp liệu – vui lòng liên hệ với văn phòng 
Fosroc địa phương để biết thêm chi tiết. 

Hỗ trợ kỹ thuật 

Fosroc cung cấp nhiều loại sản phẩm xây dựng chất lượng 
cao, hiệu năng tốt. Ngoài ra, Fosroc cũng cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ kỹ thuật toàn cầu và hỗ trợ tại công trường cho các kỹ 
thuật viên, người sử dụng và các nhà thầu. 
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Bề mặt vật liệu nền Làm việc ở nhiệt độ cao 

Cần làm sạch, đảm bảo không có dầu, mỡ hoặc vữa vụn. Nếu 

bề mặt bê tông bị hư hỏng hoặc có vữa vụn, phải xử lý cắt bỏ 

cho đến phần bê tông tốt. Các lỗ bu lông hoặc hố rỗng cũng 

phải được thổi sạch bụi bẩn và rác. 

Mặc dù các tính năng của Conbextra EP75 vẫn được đảm 

bảo khi làm việc ở nhiệt độ cao, tuy nhiên, việc thi công ở 

điều kiện này đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định. 

Do đó, khi làm việc ở nhiệt độ trên 35oC, nên làm theo 

những hướng dẫn sau: Bản mã đế 

Nếu thời gian cho phép trước khi đặt các bản mã đế, thì nên 

phủ một lớp Nitoprime 25* lên bề mặt và các cạnh bản mã tiếp 

xúc để tránh gỉ sét và đảm bảo kết dính tốt với vữa Conbextra 

EP75. Các bề mặt kim loại nên làm sạch đến khi nhẵn bóng 

theo Tiêu chuẩn SA 2½ của Thuỵ Điển hoặc tương tương. Có 

thể quét Nitoprime 25 trực tiếp lên bề mặt thép vừa làm sạch 

ngay khi bề mặt còn ẩm.   

• Cất giữ vật liệu chưa trộn ở nơi khô ráo, thoáng mát (tốt 

nhất là ở những nơi kiểm soát được nhiệt độ), tránh tiếp 

xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. 

• Giữ mát cho thiết bị trộn và đổ vữa, bố trí mái che bảo 

vệ nếu cần. Nhất là cần phải giữ mát cho những bề mặt 

thiết bị tiếp xúc trực tiếp với vật liệu. 

• Tránh thi công trong những khoảng thời gian nóng nhất 

trong ngày và trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. 
Pha trộn 

Conbextra EP75 có thể được trộn bằng các máy khuấy điện 

trong thùng nhựa. Trộn kỹ các thành phần Nền và thành phần 

Làm cứng và thêm thành phần Chất độn. Tiếp tục trộn bằng 

máy cho đến khi tất cả vật liệu được trộn thành một hỗn hợp 

đồng nhất. Khi trộn xong, vật liệu phải dùng hết trong thời gian 

sử dụng cho phép nhất định (xem phần Đặc tính). Sau thời 

gian đó, vật liệu sẽ cứng hơn và nên loại bỏ. 

• Đảm bảo đầy đủ, sẵn sàng nhân lực để quá trình sử 

dụng vật liệu được liên tục và trong thời hạn sử dụng. 

Giới hạn 

Không nên rót vữa ở bất kỳ vị trí  cho phép chuyển vị tự 

do như bản mã đế móng máy.... Việc không tuân thủ có 

thể dẫn đến gây nứt trong vữa. 
Chú ý: *Ngay trước khi rót, tất cả bề mặt phải khô ráo. 

Định lượng 
Rót vữa 

Đóng gói 
Đảm bảo rằng vữa được rót trong thời gian sử dụng cho 

phép. Cần đảm bảo cho vữa chảy liên tục. Vữa phải được 

chuẩn bị sẵn sàng trước khi bắt đầu và thời gian rót một mẻ 

vữa phải được điều chỉnh theo thời gian cần để chuẩn bị mẻ 

tiếp theo.  

Conbextra EP75: 

Nitoprime 25: 

Fosroc Solvent 102: 

Gói 8 lít 

Gói 1 và 4 lít 

Gói 5 và 20 lít 

Độ phủ Nên rót vữa từ một phía  để hạn chế việc nén không khí. Phần 

đầu thuỷ tĩnh phải luôn được duy trì tại mọi thời điểm để vữa 

chảy liên tục. Nitoprime 25: 4.0 đến 5.0 m2/lít 

Lưu trữ Vệ sinh 

Tất cả dụng cụ và thiết bị phải được rửa sạch ngay sau khi sử 

dụng bằng Fosroc Solvent 102 của Fosrocs. 
Khi lưu trữ ở điều kiện kho bãi dưới 35oC, Conbextra 

EP75 có thời hạn sử dụng là 12 tháng. 
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Cảnh báo Trong trường hợp dính lên mắt, phải ngay lập tức rửa 

sạch bằng nhiều nước và tìm trợ giúp y tế. Nếu nuối phải 

thì phải đến cơ sở y tế ngay – không cố gắng nôn ra. Sức khoẻ và an toàn 

Conbextra EP75 có chứa thành phần keo có thể gây kích ứng 

nếu tiếp xúc với da. Tránh để dính lên da và mắt và hít phải 

hơi sản phẩm. Mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay, và thiết bị 

bảo vệ mắt/mặt. Có thể sử dụng kem bảo vệ da để tăng 

cường bảo vệ da. 

Hỏa hoạn 

Nitoprime 25 và Fosroc Solvent 102 có bắt lửa. 

Điểm bốc cháy 

Nitoprime 25: 

Dung môi 102 của Fosroc: 

39oC 

33oC 

Nếu dính lên da, phải ngay lập tức rửa sạch bằng kem tẩy 

keo, sau đó rửa lại bằng xà phòng và nước. Không dùng dung 

môi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


