
        

Product Data Sheet 
Edition: 02/04/2021 
Version: V1.0 

           “Think building chemicals, think VIETSTAR” 
 

 

VIETSTAR INDUSTRY COMPANY LIMITED 
Head office: Sec.9, Duc Khe, Huong Son, My Duc, Hanoi, Vietnam 

Factory: CN-1, Phu Nghia Industrial zone, Chuong My,  Hanoi, Vietnam 

Tel: +84. 24. 37880016    Email: contact@vietstarindustry.vn   Website: vietstarindustry.vn 
 

 ISO 9001:2015 

 1/2 
 

HYPERGROUT™ C60 
Vữa tự chảy không co ngót, cường độ cao. 

 MÔ TẢ 

HYPERGROUT C60 là loại vữa gốc xi măng trộn 

sẵn, có khả năng tự chảy, không co ngót và có 

cường độ nén ban đầu và cuối cùng cao. Sản phẩm 

được trộn trước từ những nguyên liệu chọn lọc, 

chất lượng cao để tạo ra một hỗn hợp đồng nhất, 

đặc chắc. 

 PHẠM VI ỨNG DỤNG 

 Kết cấu thép. 

 Neo bê tông. 

 Bệ, móng máy. 

 Bản móng. 

 Mối nối các cấu kiện lắp ghép. 

 Đường ray dẫn hướng thiết bị xây dựng hạng 
nặng. 

 Lỗ xuyên sàn và tường bê tông. 

 Mạch ngừng thi công bê tông. 

 
 Sửa chữa các khuyết tật bê tông. 

 Bể chứa, cầu tàu,… 

ƯU ĐIỂM 

 Độ chảy tuyệt hảo. 

 Ổn định kích thước tốt. 

 Khả năng nở được cân bằng giúp loại bỏ sự co 
ngót. 

 Bản chất là vật liệu không ăn mòn nên có thể 
được sử dụng ở bất kỳ vị trí nào. 

 Đảm bảo độ bám dính hoàn hảo cho bề mặt thép 
và bê tông giúp ngăn chặn sự ăn mòn xảy ra. 

 Bề mặt sau khi thi công nhẵn, đanh chắc. 

 Cường độ nén sớm và cường độ nén cuối cùng 
cao. 

 Là sản phẩm trộn sẵn, dễ sử dụng. 

 Có thể thi công bằng máy bơm thích hợp. 

 Không độc hại. 

 Kinh tế. 

 THÔNG TIN THI CÔNG 

TÍNH CHẤT THÔNG SỐ 

Tỷ lệ trộn  
 

 HYPERGROUT C60 : Nước = 1 : 0.15 (phần theo khối lượng) 
 ~ 3.75 lít nước sạch cho 1 bao 25 kg 

Định mức thiêu thụ 1 bao vữa khô 25 kg sau khi trộn thu được 13,1 lít vữa lỏng. 
Cần khoảng 77 bao vữa khô để tạo 1 m3 vữa. 

Chiều dày 1 lớp vữa khi thi công 
Tối thiểu: 10 mm 
Tối đa: 100 mm. Trường hợp chiều dày lớn hơn 100mm, cần 
phải thi công làm nhiều lớp. 

Nhiệt độ thi công 10 ÷ 40 oC 

 THÔNG TIN SẢN PHẨM 

TÍNH CHẤT ĐVT PHƯƠNG PHÁP THỬ THÔNG SỐ 

Dạng sản phẩm - - Bột 

Màu sắc - - Màu xám 

Khối lượng thể tich đổ đóng của vữa khô kg/lít - ~ 1,6 
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 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

TÍNH CHẤT ĐVT PHƯƠNG PHÁP THỬ THÔNG SỐ 

Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa tươi kg/lít - ~ 2,2 
Độ chảy xòe 
 

cm ASTM C230, không gõ 25 ÷ 32 

Độ tách nước % ASTM C940 0 

Độ nở mền (sau 3 giờ) % ASTM C940 ≥ 0.1 

Thời gian ninh kết    

+ Bắt đầu 
Giờ ASTM C403 

≥ 3 

+ Kết thúc ≤ 12 

Cường độ chịu nén    

+ 1 ngày 

MPa ASTM C349/C109 

≥ 25 

+ 3 ngày ≥ 40 

+ 7 ngày ≥ 50 

+ 28 ngày ≥ 60 
 
CHỈ DẪN THI CÔNG 

 Chuẩn bị bề mặt  

 Loại bỏ các vật liệu rời và kém chất lượng bám 
trên bề mặt bằng máy rửa áp lực cao nếu có thể 
hoặc bằng bàn cọ sợi thép. 

 Loại bỏ hiện tượng sủi bọt, nấm mốc, bụi bẩn. 
 Bề mặt được làm ẩm đến bão hòa bằng nước 

sạch nhưng không đọng nước. 

  Trộn 

HYPERGROUT C60 được thêm từ từ vào thùng đã 
được định lượng nước trước sao cho đến đạt độ 
chảy mong muốn. 

Trộn ít nhất khoảng 3 phút bằng máy khoan chạy 
điện tốc độ thấp (tối đa 500 vòng / phút) có gắn 
cánh khuấy, cho đến khi đạt được độ sệt mịn. Cũng 
có thể sử dụng thiết bị trộn hai cánh cưỡng bức 
hoặc máy trộn quả nhót. 

 Thi công 

Đảm bảo rằng ván khuôn phải được lắp chắc chắn, 
kín nước. Vữa sau khi trộn phải được rót vào một 
bên nhằm để không khí bị dịch chuyển bởi vữa 
thoát hết ra ngoài. 

 

  
 Bảo dưỡng 

Giữ cho diện tích bề mặt vữa lộ thiên càng nhỏ 
càng tốt và bảo vệ nó tránh bị khô sớm bằng 
phương pháp bảo dưỡng tiêu chuẩn (giữ ẩm, phủ 
lớp bao bố ướt, sử dụng chất bảo dưỡng thích hợp) 

LÀM SẠCH 

Làm sạch toàn bộ dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi 
công bằng nước sạch. 

PACKAGING 

Bao 25kg. 

 HẠN SỬ DỤNG 

12 tháng kể từ ngày sản xuất khi để nguyên trong 
bao bì ban đầu, để ở nơi khô ráo. 

STORAGE 

Dry, cool place 

 HEALTH & SAFETY INFORMATION  

 Sinh thái học: Đổ bỏ theo qui định địa phương. 
 Vận chuyển: Không nguy hiểm. 
 Độc hại: Không độc hại. 
 Có tính kiềm giống như xi măng nên có thể gây ra 

sự kích thích da đối với những người có da nhạy 
cảm. Đeo găng tay và khẩu trang trong khi tiếp 
xúc với sản phẩm. 

 
The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of VIETSTAR products, are given in good faith based on VIETSTAR’s current knowledge and experience of 
the product when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordances with VIETSTAR’s recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site 
conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this 
information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product’s suitability for the intended application and purpose. VIETSTAR reserves 
the right to change the properties of its products. Users must always refer to the most recent issue of the local Technical Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request. 


