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RENDEROC LA
  

 
        

Vữa sửa chữa bê tông siêu chảy ít kiềm, một thành 

phần  

 

Công dụng 

Renderoc LA có độ chảy cao giúp giảm yêu cầu về đầm 

lèn và rung ngay cả khi khu vực sửa chữa khó tiếp cận 

hoặc khu vực cốt thép dày đặc. Sản phẩm rất lý tưởng 

để sửa chữa, khôi phục lại những kết cấu bê tông rộng 

cũng như những khu vực nhỏ hơn, khu vựcckhó thi 

công vữa bằng tay hoặc bằng bay. 

Sản phẩm cũng phù hợp để sử dụng ở những nơi có 

yêu cầu cao về chống clorua và carbon dioxit hoặc để 

sửa chữa bê tông bị ăn mòn bởi phản ứng kiềm-silica 

(ASR). Bản chất của Renderoc LA là kiềm và do đó nó 

có khả năng bảo vệ được cốt thép.  

Lợi ích 

 Hệ thống giãn nở kép có khả năng bù co ngót ở 

trạng thái dẻo và khô. 

 Hàm lượng kiềm thấp giúp giảm thiểu nguy cơ gây 

phản ứng kiềm-silic. 

 Độ bám dính tuyệt vời trên nền bê tông mà không 

cần sử dụng sơn lót khác. 

 Có thể thi công bằng bơm hoặc các kỹ thuật thi công 

khác vào các khu vực bị hạn chế 

 Bản chất tự lèn nên giúp giảm thiểu bị rổ tổ ong và 

sự di chuyển không khí mà không cần đầm rung. 

 Cường độ chịu nén cao và ít thấm nước giúp bảo vệ 

tối đa chống carbon dioxit và clorua. 

 Đóng gói sẵn giúp giảm thiểu sự thay đổi định lượng 

khi đổ tại công trường – chỉ cần thêm nước sạch là 

có thể sử dụng ngay tại công trường. 

 Không chứa clorua 

Tiêu chuẩn tuân thủ 

Renderoc LA tuân thủ đúng các quy định của Tiêu 

chuẩn Vận tải Anh Quốc (B27/86, Điều 4) “Vật liệu 

sửa chữa bê tông cho kết cấu đường cao tốc” và đã 

được thiết kế theo quy định về Vận tải đối với các 

công trình đường cao tốc, Điều 1704,6 Kiểm soát 

Phản ứng Kiềm-Silic. 

Renderoc LA cũng đáp ứng được các yêu cầu của 

Anh Quốc-Quy chế thử nghiệm tác động của thiết bị 

tiếp xúc với nước đối với chất lượng nước. 

Mô tả 

Renderoc LA được cung cấp sẵn dưới dạng hỗn 

hợp bột khô, chỉ cần thêm nước sạch để tạo thành 

vữa tự chảy bù co ngót, thích hợp để sửa chữa bê 

tông khối lượng lớn ở độ dày danh nghĩa. 

Vật liệu này có nguồn gốc xi măng Portland, bao 

gồm các hạt cấp phối cốt liệu và phụ gia giúp độ 

giãn nở được tăng cường có kiểm soát ở cả trạng 

thái dẻo và khô, đồng thời giảm thiểu lượng nước 

yêu cầu. Hàm lượng kiềm thấp giúp giảm nguy cơ 

phản ứng kiềm-silic. Sản phẩm có khả năng tương 

thích nhiệt tuyệt vời với bê tông và có đặc tính chống 

thấm. Các hạt cấp phối cốt liệu được thiết kế nhằm 

giúp trộn đều hơn và loại bỏ khả năng phân tầng do 

áp lực bơm. Lượng nước yêu cầu thấp nên đảm bảo 

đạt cường độ sớm và độ bền lâu dài. 

Hỗ trợ kỹ thuật 

Fosroc cung cấp hàng loạt các sản phẩm xây dựng 

chất lượng cao, hiệu năng tốt. Ngoài ra, Fosroc 

cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật toàn diện, cho 

các kỹ thuật viên, người sử dụng cuối và nhà thầu 

trên toàn thế giới.  

Tiêu chí khi thiết kế  

Renderoc LA được thiết kế để sửa chữa khối lượng 

lớn ở độ sâu trên 50 mm. Sản phẩm có thể được thi 

công với độ dày lên tới 150 mm, và có thể đạt được 
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độ dày lớn hơn, tùy thuộc vào đặc điểm của vị trí sửa 

chữa và khối lượng cốt thép tiếp xúc. 

Vui lòng liên hệ Fosroc để biết thêm thông tin. 

Các tính chất 

Các kết quả sau thu được với tỷ lệ nước: bột là 0.133 

và ở nhiệt độ 20
o
C. 

Phương pháp thí nghiệm Kết quả 

Đặc tính chảy 
(Cục Vận tải Anh quốc, 
Điều khoản 4.6/86 4.6 [b}) 

750 mm/10 giây 

Thời gia ninh kết ở 20
0
C (BS 

4550) 
Bắt đầu   6.5 giờ  
Kết thúc                  9 giờ 

Cường độ chịu nén  
(BS 1881 Part 116- giản lược) 

30 N/mm2 trong 3 ngày  
45 N/mm2 trong 7 ngày  
60 N/mm2 trong 28 ngày 

Khả năng hấp thụ nước ISAT 
(BS1881 Pt5: 1970) 

10 phút: 0.0125 ml/mF/giây  
2 giờ: 0.0013 ml/mF/giây 

Độ khuếch tán clorua (Phương 
pháp Taywood): 

1.2 x 10
-10

 cm
2
/giây 

Lớp chắn carbon dioxide  

Độ dày bê tông tương ứng với 
Renderoc LA ở 50 mm (Phương 
pháp Taywood): 

 
 
500 mm 

Độ dày khí tương đương với 
Renderoc LA ở 50 mm (Phương 
pháp Taywood): 

 
 
140 mét 

Hệ số giãn nở nhiệt 10 to 12 x 10
-6

/°C 

Mô đun đàn hồi 
(BS 1881 Phần 121:1983 xilanh 
đúc trong điều kiện hạn chế và 
ẩm) 

33 kN/mm
2
 trong 28 ngày 

Cường độ bám dính 66 N/mm
2
 trong 28 ngày 

(BS 6319 nghiêng/cắt, bề mặt đã 
ngâm nước, không cần phụ gia 
liên kết) 

 

Hàm lượng kiềm 

Hàm lượng natri oxit của 
Renderoc LA xấp xỉ 2.9 
kg/m

3
. 

Dung trọng ướt 
Khoảng 2270 kg/m

3
 tùy 

thuộc vào độ đặc sử dụng 
thực tế. 

Phương pháp thí nghiệm Kết quả 

Kháng hóa chất 

Độ thấm thấp của 
Renderoc LA làm chậm sự 
ăn mòn hóa học trong môi 
trường khắc nghiệt. Bê 
tông đã được xử lý 

Renderoc LA không thẩm 
thấu khí axit, ion clorua, 
oxy và nước. 

 

Chỉ dẩn kỹ thuật 

Lớp sơn lót cho cốt thép 

Nên sử dụng Nitoprimer Zincrich, loại sơn phủ gốc 

nhựa epoxy giàu kẽm 1 thành phần, để sơn phủ cốt 

thép. Sơn phủ phải là loại  “hoạt tính” có khả năng 

ngăn chặn sự hình thành các cực dương ở các vị trí 

gần sát và hoàn toàn tương thích với hệ sản phẩm 

vữa sửa chữa bê tông Renderoc. 

Hệ sản phẩm vữa sửa chữa siêu chảy 

Hệ sản phẩm sửa chữa lỏng (siêu vữa) phải là 

Renderoc LA, hỗn hợp bột gốc xi măng 1 thành 

phần, ít kiềm, chỉ cần thêm nước sạch là có thể sử 

dụng tại chỗ. Siêu vữa phải có cường độ nén sau 3 

ngày không nhỏ hơn 30 N/mm
2
 và 28 ngày là 60 

N/mm
2
 (ở 20°C). Hàm lượng natri oxit sẽ không 

vượt quá 3.0 kg/m
3
. 

Hệ số khuếch tán clorua phải lớn hơn 1.2 x 10
-10

 

cm
2
/giây (theo phương pháp Taywood) và 50 mm 

carbon dioxide nghĩa là ít hơn 500 mm bê tông hoặc 

140 mét không khí (theo Phương pháp Taywood). 

Hệ số giãn nở nhiệt trong khoảng từ 10 đến 12x10
-6 

/°C. 

Hướng dẫn sử dụng  

Chuẩn bị  

Vệ sinh sạch bề mặt cần sửa chữa để đảm bảo điều 

kiện tối thiểu. Ván khuôn phải vững chắc và kín để 

tránh tổn thất vật liệu. Ngoài ra, phải hàn kín các 

mặt ván khuôn để đảm bảo không ngấm nước vào 

vật liệu sửa chữa. Ván khuôn cần có lỗ thoát nước 

sau khi ngâm nước và để đảm bảo thoáng khí. Cần 

chuẩn bị sẵn các điểm tiếp cận phù hợp để đổ hoặc 

bơm siêu vữa tại chỗ. 
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Cưa hoặc cắt các đầu nhọn ở khu vực cần sửa chữa 

đến độ sâu tối thiểu là 10mm để tránh tạo các mép 

mộng và tạo thành môt góc vuông. Đập vỡ toàn bộ khu 

vực sửa chữa đến độ sâu tối thiểu là 50mm đến góc 

cắt. Vệ sinh sạch bề mặt và loại bỏ hết các bụi bẩn và 

các tạp chất, các vết sơn, dầu, mỡ, các chất ăn mòn 

hoặc tảo. Nếu cần dùng phương pháp đập vỡ, cào bề 

mặt lên và vệ sinh sạch các loại vữa vụn bằng phương 

pháp đập búa hoặc thổi cát. Các vết dầu mỡ đọng lại 

phải tẩy rửa bằng cách phun hơi nước, dùng chất tẩy 

rửa hoặc sử dụng máy tẩy dầu mỡ cá nhân. Hiệu quả 

của việc tẩy rửa này phải được đánh giá bằng thí 

nghiệm kéo đẩy. 

Để lộ hoàn toàn tất cả các phần thép bị ăn mòn ở khu 

vực sửa chữa và vệ sinh sạch các cặn gỉ và cặn ăn 

mòn. Thép phải được đánh đến sáng bóng đặc biệt phải 

chú ý vệ sinh kỹ cả phần mặt sau của các thanh thép lộ. 

Khuyến nghị nên sử dụng biện pháp phun cát cho mục 

đích này. Nếu ăn mòn là do clorua, phải tẩy rửa thép 

bằng cách phun nước áp lực cao ngay sau khi phun cát 

để loại bỏ tất cả các sản phẩm ăn mòn nằm trong các 

hố và các vết rỗ trên bề mặt. Nếu ăn mòn là do clorua, 

phải tẩy rửa thép bằng cách phun nước áp lực cao 

ngay sau khi phun cát để loại bỏ tất cả các sản phẩm ăn 

mòn nằm trong các hố và các vết rỗ trên bề mặt. 

Sơn phủ cốt thép 

Quét 1 lớp Nitoprimer Zincrich lên toàn bộ vùng cần sửa 

chữa và để khô trước khi tiếp tục. Nếu lớp phủ đầu 

không đạt, có thể quét thêm một lớp thứ hai, để khô 

hoàn toàn trước khi tiếp tục. 

Sơn phủ nền 

Trước khi thực hiện, cần ngâm nền kỹ bằng nước sạch 

và lau khô tất cả các vũng nước trước khi sơn 1 lớp 

sơn phủ Renderoc LA. Trong một số trường hợp đặc 

biệt, như khi yêu cầu cần có lớp bảo vệ/sửa chữa có 

thể sử dụng chất kết dính Nitobond EP để hỗ trợ thêm.  

Liên hệ với Fosroc để biết thêm thông tin. 

Trộn 

Cần chú ý trộn Renderoc LA thật kỹ. Nên sử dụng máy 

trộn cưỡng bức. Trộn trong thùng có kích thước phù 

hợp, sử dụng cánh trộn xoắn ốc tốc độ chậm (400-500 

vòng/phút) máy khoan hạng nặng được chấp nhận. 

Không nên sử dụng loại máy trộn rơi tự do. Không 

trộn từng phần riêng. Nếu cần thiết, cần chuẩn bị 

máy trộn và nhân lực sẵn có để đảm bảo quá trình 

trộn không bị gián đoạn. Sử dụng khoảng từ 4.0 lít 

nước sạch và đổ 3/4 lượng nước vào máy trộn, sau 

đó tiến hành đổ túi 30kg Renderoc LA vào và trộn 

trong 1 phút. Đổ phần nước còn lại vào máy trộn, và 

trộn thêm 2-3 phút cho đến khi đạt được một vật 

liệu đồng nhất. Chú ý, bột phải luôn được bổ sung 

vào nước. Khối lượng trộn theo tỉ lệ yêu cầu. 

Khi sử dụng phương pháp trộn bằng máy khoan và 

cánh trộn, cần đảm bảo tỉ lệ 4 lít nước trong thùng 

trộn. Sử dụng cánh trộn xoay, cho một túi 30kg 

Renderoc LA và trộn trong vòng 2 đến 3 phút cho 

đến khi đạt được một vật liệu đồng nhất. Khuyến 

nghị sử dụng màng lọc kim loại phù hợp sau khi 

trộn và trước khi thi công hoặc bơm để loại bỏ 

thành phần chưa trộn kỹ. 

Thi công 

Hỗn hợp vật liệu nên sử dụng ngay sau khi trộn 30 

phút để đảm bảo hiệu quả cao nhất về độ chảy và 

khả năng giãn nở. Nếu sử dụng bơm, cần tuân thủ 

yêu cầu bơm bê tông tiêu chuẩn. Máy bơm và 

đường ống phải “phủ” trước bằng vữa giàu xi măng, 

sau đó xả thải vữa. Ngay sau đó, tiến hành bơm. 

Làm việc ở nhiệt độ cao 

Ở nhiệt độ môi trường trên 35°C, vật liệu nên được 

bảo quản trong bóng râm và sử dụng nước lạnh khi 

trộn. 

Bảo dưỡng 

Ván khuôn nên được đặt đúng vị trí cho đến khi đạt 

cường độ nén của Renderoc LA là 10 N/mm
2
 hoặc 

theo chỉ dẫn khác của Giám sát viên. Renderoc LA 

là loại vữa gốc xi măng. Giống như với mọi loại vật 

liệu xi măng khác, Renderoc LA cũng phải được 

bảo dưỡng ngay sau khi tháo ván khuôn. Nên ngâm 

bề mặt hoàn thiện Renderoc LA bằng nước sạch 

sau đó phun màng bảo dưỡng dạng lỏng như 

Concure WB hoặc Concure 90 Clear. Trong các 

điều kiện khô nhanh, nên bảo dưỡng thêm bằng 

cách đặt các tấm polythene vào các góc. 
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Phủ thêm lớp trang trí bảo vệ 

Renderoc LA cực kỳ bền và bảo vệ rất tốt cho cốt thép 

đã bọc ở khu vực sửa chữa. Các bộ phận xung quanh 

của kết cấu cũng được hưởng lợi từ việc thi công thêm 

lớp phủ trang trí/bảo vệ để hạn chế sự phát triển của 

clorua và cacbon dioxit, do đó các bộ phận này cũng 

được bảo vệ như là sửa chữa. Fosroc khuyến nghị nên 

sử dụng loạt sản phẩm Dekguard để làm lớp phủ bảo 

vệ chống cacbon hóa. Các sản phẩm này cho bề ngoài 

đồng nhất, đồng thời bảo vệ được kết cấu từ các tác 

động của môi trường. Tất cả các dấu vết dầu và màng 

lọc phải được loại bỏ trước khi sử dụng các sản phẩm 

Dekguard. Tốt nhất nên dung đá mạt nhẹ hoặc cát. 

Vệ sinh 

Phải tẩy rửa Renderoc LA, Concure WB ra khỏi các 

dụng cụ, thiết bị và máy trộn bằng nước sạch ngay sau 

khi sử dụng. Vật liệu đã đóng cứng chỉ có thể loại bỏ 

bằng máy móc. Các thiết bị có sử dụng Nitoprime 

Zinrich và Nitobond EP phải rửa sạch bằng Dung dịch 

Fosroc Solvent 102. Các thiết bị sử dụng Concure 90 

Clear cần phải được làm sạch bằng Dung dịch Fosroc 

Solvent 103. 

Giới hạn 

Không trộn riêng từng phần. Không nên sử dụng ở 

những vị trí nằm ngang nếu bề mặt không bị hạn chế  

khi bảo dưỡng. Không được để sản phẩm ở trong dòng 

nước đang chảy khi đang thi công. Nếu có thắc mắc 

liên quan đến nhiệt độ, sử dụng hoặc điều kiện nền, vui 

lòng liên hệ với văn phòng Fosroc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ịnh lượng 

 óng gói 

Renderoc LA : Gói 30kg 

Nitoprime Zincrich : Can 1 lít 

Nitobond EP : Gói 4.5kg 

Concure WB : Thùng 200 lít 

Concure 90 Clear : Thùng 25 và 200 lít 

Fosroc Solvent 102 : Can 5 lít 

Fosroc Solvent 103 : Can 251 lít 

 ộ phủ và Năng suất 

Renderoc LA : ~ 14.5 lít/gói 

Nitoprime Zincrich : 7.4 m
2
 /lít 

Nitobond EP : 10 – 11.5 m
2
/gói 

Concure WB : 3.5  - 5 m
2
/lít 

Concure 90 Clear : 4  - 5 m
2
/lít 

Chú ý: Số liệu về độ phủ đối với sản phẩm lỏng chỉ 

là lý thuyết. Tùy vào các yếu tố hao hụt và sự thay 

đổi và loại nền, độ phủ thực tế có thể giảm đi. 

Lưu trữ 

Thời hạn sử dụng 

Hạn sử dụng tất cả sản phẩm là 12 tháng khi lưu trữ 

ở nơi khô ráo trong bao gói nguyên bản, chưa mở.  

 iều kiện bảo quản 

Bảo quản trong điều kiện khô trong túi hoặc bao gói 

nguyên bản, chưa mở. Việc lưu trữ ở nhiệt độ cao 

và/hoặc độ ẩm cao có thể  làm giảm thời gian sử 

dụng còn 4 đến 6 tháng. 
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Các biện pháp ph ng ng a 

S c kho  và an toàn 

Renderoc LA là sản phẩm chứa bột xi măng khi trộn 

hoặc khi còn ẩm, sẽ giải phóng kiềm có thể gây hại cho 

da. Trong khi sử dụng, tránh hít bụi và tránh tiếp xúc với 

da và mắt. Mặc quần áo bảo hộ phù hợp, đeo găng tay 

và thiết bị bảo vệ mắt và bảo vệ hệ hô hấp. Sử dụng 

kem dưỡng da để bảo vệ da tốt hơn. Nếu bị dây vào da, 

rửa sạch bằng nhiều nước sạch sau đó rửa lại bằng xà 

phòng và nước. Nếu bị dính vào mắt, rửa ngay với 

nhiều nước và đến khám bác sĩ. Nếu nuốt phải, đến 

ngay cơ sở y tế - không tự nôn ra. 

Không được để Nitoprime Zinrich, Nitobond EP và 

Concure, Dung dịch Solvents 102, 103 tiếp xúc với da 

hoặc mắt và cũng không được nuốt các sản phẩm này. 

Đảm bảo hệ thống thông gió phù hợp và tránh hít phải 

hơi sản phẩm. Một số người bị nhạy cảm với các loại 

keo, chất đóng rắn và dung môi. Mặc quần áo bảo hộ 

phù hợp, đeo găng tay và các thiết bị bảo vệ mắt. Nếu 

làm việc ở những khu vực bị hạn chế không gian, phải 

đeo thiết bị bảo vệ hệ hô hấp phù hợp. Sử dụng kem 

dưỡng da để bảo vệ da tốt hơn. Nếu bị dây vào da, rửa 

sạch bằng nhiều nước sạch sau đó rửa lại bằng xà 

phòng và nước. Nếu để Nitozinc Primer và Nitobond EP 

dính vào da, rửa sạch ngay bằng kem tẩy nhựa, sau đó 

rửa lại bằng xà phòng và nước. Không sử dụng dung 

môi. Nếu bị dính vào mắt, rửa ngay với nhiều nước và 

đến khám bác sĩ. Nếu nuốt phải, đến ngay cơ sở y tế - 

không tự nôn ra. 

 

Bắt lửa 

Renderoc LA, Nitobond EP và Concure WB không 

bắt lửa. Nitozinc Zinrich, Concure 90 Clear, và Dung 

dịch Fosroc Solvent 102, 103 dễ bắt lửa. Không hút 

thuốc khi thi công. Trong trường hợp có cháy, sử 

dụng CO2 hoặc bọt để dập lửa. Không sử dụng vòi 

phun nước. 

 i m bốc cháy  

Nitoprime Zincrich : 16
0
C 

Concure 90 Clear : 40
0
C 

Fosroc Solvent 102 : 33
0
C 

Fosroc Solvent 103 : 40
0
C 

 

Thông tin bổ sung 

Fosroc sản xuất hàng loạt các sản phẩm được thiết 

kế đặc biệt để sửa chữa và bảo dưỡng bê tông cốt 

thép bị hư hỏng, bao gồm vữa sửa chữa thủ công 

và phun, vi bê tông lỏng, vữa epoxy chống hóa chất 

và gói bảo vệ toàn diện. Ngoài ra, có nhiều sản 

phẩm bổ sung luôn có sẵn. 

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, video đào tạo 

hoặc ấn phẩm, vui lòng liên hệ với văn phòng 

Fosroc tại địa phương. 

 


