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Vữa gốc xi măng lấp đầy lỗ rỗng và 

đầu cọc tính năng cao  

 

Ứng dụng 

Supercast PC được sử dụng thích hợp trong 

các kết cấu liên tục yêu cầu lấp đầy các lỗ 

rỗng và áp dụng điển hình trong các vị trí 

sau: 

 Xử lý đầu cọc 

 Lấp đầy các lỗ rỗng thông thường 

Ưu điểm 

 Tính năng cao – phát triển cường độ 

nhanh và đạt cường độ tối ưu lý tưởng 

để sửa chữa kết cấu. 

 Dễ dàng sử dụng – thêm nước trong 

quá trình thi công tại công trường để đạt 

được độ linh động cao cho việc đổ rót 

mà không cần đầm rung 

 Bù co ngót – có thể thi công đổ hoặc 

bơm tại các khu vực bị hạn chế 

 

Mô tả 

Supercast PC được cung cấp là một hỗn 

hợp trộn sẵn của bột khô và cốt liệu chọn 

lọc, chỉ cần thêm nước sạch để đạt được 

tính công tác cao, dễ chảy, là vật liệu thích 

hợp cho sửa chữa lấp đầy lỗ rỗng.  

Tiêu chuẩn thiết kế 

Supercast PC có thể được áp dụng trong 

các mặt cắt có độ dày từ 15 ÷ 250 (mm). 

Độ dày lớn có thể đạt được phụ thuộc vào 

hình dạng, vị trí sửa chữa và thể tích của  

 

 

 

các thanh thép gia cường. Trong trường 

hợp thi công ngay tại hoặc dưới mực nước 

ngầm, có thể sử dụng Supercast PC kết 

hợp với Supercast EPT và/hoặc màng 

Proofex. Tham khảo văn phòng Fosroc địa 

phương để biết thêm thông tin.  

 

Các đặc tính 

Các tính chất cơ lý được chỉ ra dưới đây 

được thí nghiệm tại điều kiện Phòng thí 

nghiệm với tỷ lệ Nước:Bột là 0.12 và có thể 

khác biệt trong thực tế.  

 

Cường độ 

chịu nén 

(BS 4551) 

: 25 N/mm2 ở tuổi 1 ngày 

45 N/mm2 ở tuổi 7 ngày 

75 N/mm2 ở tuổi 28 ngày 

Độ thấm 

nước (DIN 

1048 Phần 

5) 

: < 10 mm 

Dung 

trọng ướt 

: 2380 kg/m3 

 

Hướng dẫn sử dụng 

Chuẩn bị 

Cắt và đục bỏ các khu vực cần sửa chữa 

với chiều sâu ít nhất 15mm, tạo ra bề mặt 
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vuông vức, hoàn thiện tới mép cạnh đã  cắt 

và đục bỏ. 

Tất cả các bề mặt bị bụi bẩn hoặc các chất 

ô nhiễm khác phải được loại bỏ. Dầu mỡ và 

các lắng cặn phải được loại bỏ bằng máy 

phun nước hoặc chất tẩy phù hợp. Hiệu 

quả vệ sinh bề mặt nên được đánh giá 

bằng thí nghiệm kéo nhổ.  

Để lộ toàn bộ phần thép bị ăn mòn trong 

vùng sửa chữa và loại bỏ hết lắng cặn dạng 

lỏng và lắng cặn ăn mòn. Thép phải được 

làm sạch rỉ sét và chú ý kỹ phía sau của 

thanh thép tiếp xúc.  

Ván khuôn 

Ván khuôn phải chắc chắn và đóng chặt với 

bề mặt để tránh việc chảy vữa ra ngoài. Sử 

dụng mối nối dạng silicon hoặc tương tự 

cũng được khuyến cáo để trám kín các mép 

viền ván khuôn.  

Các bề mặt bên trong ván khuôn phải được 

kín, sử dụng hợp chất tháo ván khuôn 

Reebol*† để đảm bảo nước không bị hấp 

phụ từ vật liệu sửa chữa bởi ván khuôn.  

Ván khuôn nên có các vị trí thoát nước phù 

hợp cho việc phun nước tạo ẩm và khi đổ 

rót từ phía dưới lên (ví dụ sửa chữa mặt 

bên dưới), cần bao gồm thêm việc thông 

thoáng để giải phóng khí trong quá trình 

đổ.  

Cần có các vị trí tiếp cận thích hợp để thi 

công đổ hoặc bơm khi trộn vật liệu tại chỗ.  

Lớp lót bề mặt 

Vài tiếng đồng hồ trước khi thi công đổ, bề 

mặt chuẩn bị phải được bão hòa bằng nước 

sạch. Ngay trước khi đổ, cần loại bỏ nước 

dư đọng.  

Lựa chọn khác, có thể quét lót bằng 

Nitobond EP*† lên các bề mặt bê tông được 

chuẩn bị, Nitobond EP là vữa epoxy ninh 

kết chậm, quét lên bề mặt cần sữa chữa 

trước khi lắp dựng ván khuôn.  

Trộn 

Cần phải cẩn thận để đảm bảo Supercast 

PC được trộn đồng đều trước khi thi công. 

Supercast PC nên được trộn cơ giới bằng 

máy trộn cưỡng bức, hoặc sử dụng máy 

trộn tốc độ chậm (400/500 vòng trên phút) 

thêm với cách trộn của Fosroc. Các loại 

máy trộn tư do không thích hợp sử dụng.  

Đổ phần bột vào nước. Sử dụng 3 lít nước 

cho một hỗn hợp 25kg. Đổ đủ lượng nước 

sạch vào thùng trộn, khởi động máy khuấy, 

đổ bao vữa Supercast PC và trộn liên tục từ 

3 ÷ 5 phút bằng máy trộn cho đến khi đạt 
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được hỗn hợp đồng nhất có tính công tác 

tốt.  

Đổ vữa 

Vữa trộn sẽ được đổ ngay sau đó và trộn 

liên tục bởi máy trộn đủ công suất và nhân 

công thực hiện.  

Nếu thi công bằng bơm, cần sử dụng bơm 

đạt yêu cầu kỹ thuật. Mồi bơm đầu bằng 

vật liệu hồ xi măng trước khi bơm vật liệu 

vữa.  

Bảo dưỡng 

Trong vùng áp dụng Supercast PC, cần 

được xử lý chống thấm, như đầu cọc, cần 

được khuyến cáo bảo dưỡng ngay lập tức 

sau khi tháo ván khuôn bằng Concure 

DPM*†. Với các áp dụng khác, nên sử dụng 

Rendercure*† hoặc vải bố ẩm, có thể bổ 

sung dán thêm polythene tại các mép biên 

dưới điều kiện khô khắc nghiệt.  

Thi công dưới nhiệt độ cao 

Với nhiệt độ trên 35oC, các chỉ dẫn sau đây 

được đưa ra để đạt được việc thi công tốt :  

(i) Lưu trữ vật liệu chưa trộn trong môi 

trường mát mẻ (tốt nhất nên kiểm soát 

nhiệt độ), tránh trực tiếp ánh nắng mặt 

trời ; 

(ii) Giữ các thiết bị trong mát, cần thiết sắp 

xếp trong khu vực bóng mát. Điều đặc 

biệt quan trọng là giữ các bề mặt của 

thiết bị sẽ tiếp xúc trực tiếp với vật liệu 

trong điều kiện mát. 

(iii) Cố gắng tránh thi công trong những 

thời gian nóng nhất trong ngày hoặc 

trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. 

(iv)  Cung cấp đủ vật liệu, máy móc thiết 

bị và nhân công để đảm bảo việc thi 

công một cách liên tục. 

(v) Nước trộn (dưới 20oC) nên được sử 

dụng để trộn vữa trước khi thi công. 

Định lượng 

Cung cấp 

Supercast PC : Bao 25kg 

Mật độ bao phủ  

Bao Supercast PC 

(với chiều dày 

10mm) 

 

: 
Xấp xỉ 1.2m2/25kg 

(11.6 lít trên bao 

25kg) 

 

Hỗ trợ kỹ thuật 

Fosroc cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 

toàn diện cho các đơn vị thiết kế, người sử 

dụng cuối cùng và nhà thầu. Chúng tôi 

cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật ngay 
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tại công trường, các bản vẽ AutoCAD tiện 

lợi và hỗ trợ kỹ thuật ở mọi địa điểm trên 

toàn thế giới. 

 Bảo quản 

Thời hạn sử dụng  

Supercast PC có thời hạn sử dụng là 12 

tháng nếu bảo quản trong kho khô ráo, bao 

gói nguyên bản, chưa mở. Thời hạn sử 

dụng có thể giảm từ 4 ÷ 6 tháng nếu kho 

lưu trữ có độ ẩm cao. 

Phòng ngừa 

Sức khỏe và An toàn  

 Khuyến cáo nên sử dụng áo quần bảo hộ 

và kem chống rạn nứt như Kerodex 

Atisolvent và Rozalex Antipaint. Đảm bảo 

thông khí đầy đủ khi sử dụng thủ công 

Nitobond EP.  Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay 

bằng nước sạch. Nếu dị ứng kéo dài, tìm 

ngay sự chăm sóc y tế. Không được gây 

nôn.  

 

 

 

 

 

 

 

Tính bắt lửa 

Supercast PC và Nitobond EP không bắt 

lửa.  

* Biểu thị thương hiệu của Fosroc quốc tê 

† Xem bảng dữ liệu riêng biệt 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


