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Conbextra BB92 là vữa tính năng siêu cao, 

được thiết kế đặc biệt cho kết cấu liên kết vữa 

cho móng tua-bin gió và lắp đặt dầu khí 

 

Công dụng 

 Liên kết kết cấu vữa cho móng tua-bin gió 

trên bờ và liên kết phi kết cấu móng ngoài 

khơi. 

 Trụ gió bê tông phân đoạn 

Ưu điểm 

 Không co ngót 

 Cường độ chịu kéo và mô đun đàn hồi 

cao mà không cần thêm cốt sợi, nâng cao 

các đặc tính chảy của vữa. 

 Thi công nhanh chóng và tháo dỡ các hệ 

đỡ tạm thời nhờ phát triển cường độ sớm 

cao, thậm chí ở điều kiện nhiệt độ thấp.  

 Khả năng kháng mỏi cao. 

 Phù hợp khi thi công bơm và đổ trong 

phạm vị rộng lớn. 

 Không phân tầng hoặc tách nước, đảm 

bảo ổn định tính năng vật lý sau cùng và 

chống sự tắc bơm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn phù hợp 

 

Conbextra BB92 

Fosroc Euco, S.A.  
Gasteiz Bidea, 11  
48213 Izurtza - Bizkaia  
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M1148406 

EN 1504-6:2006 

Sản phẩm neo 

Cường độ kéo nhổ Chuyển vị ≤ 0.6mm  tại 

tải trọng 75kN  

Hàm lượng ion Cl ≤ 0.05% 

Phản ứng với lửa Cấp A1 

Chất nguy hiểm Phù hợp với mục 5.3 

 

Các tính chất 

Các kết quả sau đây  được thực hiện tại 20oC trừ 

khi có quy định khác. 

Phương pháp  

thí nghiệm 

Kết quả điển 

hình với tỷ lệ 

nước/bột là 0.12 

Thời gian kết thúc ninh kết 

(EN196-3:1996) 

< 5 giờ 

Độ trương nở 0 – 1 (%) 

Độ chảy xòe (EN12350-8) > 700mm 

Độ chảy tràn (EN13395-2) > 450mm 
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Độ chảy côn 240 – 280 (mm) 

Dung trọng ướt 2.25 – 2.35 

(kg/m3) 

Mô đun đàn hồi tĩnh 

(EN13412) 

> 41 GPa 

Cường độ chịu uốn (EN196-

1:2005) 

> 7.5N/mm2 tại 1 

ngày tuổi 

> 13N/mm2 tại 7 

ngày tuổi 

> 15N/mm2 tại 28 

ngày tuổi 

 

Kết quả ở điều kiện nhiệt độ thấp (EN196-1:2005) 

Tuổi 

mẫu 

Thí nghiệm 2oC 5oC 

1 ngày Chịu nén > 5N/mm2 > 13N/mm2 

 Chịu uốn > 1N/mm2 > 3N/mm2 

3 ngày Chịu nén > 60N/mm2 > 70N/mm2 

 Chịu uốn > 10N/mm2 > 11N/mm2 

7 ngày Chịu nén > 70N/mm2 > 80N/mm2 

 Chịu uốn > 13N/mm2 > 13N/mm2 

 

Cường độ chịu nén ở 20oC (EN 12190) 

(Mẫu lập phương 75mm – EN12390-3) 

 Tính bơm – Tỷ 

lệ nước/bột: 

0.10 

Tính chảy – Tỷ 

lệ nước/bột: 

0.12 

1 ngày tuổi > 70N/mm2 > 60N/mm2 

7 ngày tuổi > 90N/mm2 > 80N/mm2 

28 ngày tuổi > 100N/mm2 > 90N/mm2 

 

Cỡ hạt: 0 – 2 (mm) 

Tỷ lệ nước/bột: 0.10 – 0.12 (2.5 – 

3.0l/25kg) 

Chiều sâu đổ: 10 – 150* (mm) 

*Với chiều sâu lớn hơn, vui lòng liên hệ Phòng Kỹ 

thuật Fosroc 

 

Chỉ dẫn thi công 

Công tác chuẩn bị 

Bề mặt móng 

Bề mặt nền phải không có dầu, mỡ hoặc bất kỳ 

vật liệu dính lỏng lẻo nào. Nếu bề mặt bê tông bị 

lỗi hoặc có vỡ vụn thì phải cắt tới phần đặc chắc. 

Lỗ bulông hoặc các lỗ khoan sẵn phải được thổi 

sạch bụi bẩn hoặc mảnh vụn. 

Làm ẩm trước 

Vài giờ trước khi đổ vữa trên bờ, khu vực móng 

đã làm sạch cần được làm ngập bằng nước sạch. 

Ngay trước khi đổ vữa, phải loại bỏ các vùng 

nước dư thừa. Cần chú ý đặc biệt tới các lỗ bu 

long hoặc lỗ khoan sẵn.  

Ván khuôn 

Ván khuôn phải được lắp kỹ để chống chảy rỉ vì 

Conbextra BB92 là loại vữa dễ chảy tự do. Phải 

bịt kín các mối nối. Trong một số trường hợp, cần 

phải dùng ván khuôn vữa để thực hiện. Ván 

khuôn nên có các chỗ thoát nước khi làm ẩm 

trước cho các móng trên bờ. 

Công tác trộn 

Để đạt chất lượng trộn tốt nhất, nên dùng máy 

trộn vữa cơ học. Với khối lượng lên đến 50kg, 

máy khoan tốc độ chậm được trang bị cánh khuấy 
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cắt cao là phù hợp. Số lượng lớn hơn sẽ yêu cầu 

máy trộn có cánh cắt cao. 

Đổ lượng nước sạch cần thiết (2.5 – 3.0 lit/bao 

25kg, 100 - 120 lít/bao lớn 1 tấn) vào thùng trộn 

cho mỗi bao vữa được dùng. Đổ từ từ vào máy 

trộn. Trộn liên tục trong vòng 5 phút, đảm bảo đạt 

được độ dẻo và đồng nhất. Chú ý rằng, trong 

vòng 2 – 3 phút đầu tiên, tính công tác sẽ khá 

khô.  

Công tác đổ vữa 

Conbextra BB có thể đổ với chiều dày lên tới 

150mm* cho mỗi lần đổ. Các lỗ bu long phải được 

rót bằng vữa xi măng thường hoặc vữa gốc nhựa 

trước trước khi đổ giữa phần nền và bản thép. Thi 

công vữa liên tục là cần thiết. 

Phải chuẩn bị đủ vữa trước khi bắt đầu và thời 

gian đổ một mẻ phải được quy định theo thời gian 

thực hiện để chuẩn bị cho mẻ tiếp theo. Chỉ nên 

đổ vữa đã trộn từ một bên của khoảng trống để 

tránh sự cuốn khí hoặc lượng nước dư thừa do 

làm ẩm. Đầu bơm vữa phải được duy trì ổn định 

để đảm bảo tính liên tục của vữa đạt được.  

Với khối lượng lớn, có thể bơm Conbextra BB92. 

Công tác dưỡng hộ 

Khi hoàn thành quá trình bơm vữa, các khu vực lộ 

thiên phải được bảo dưỡng triệt để. Có thể sử 

dụng màng bảo dưỡng Concure, tưới nước liên 

tục. 

Vệ sinh 

Conbextra BB92 phải được vệ sinh khỏi các dụng 

cụ và thiết bị bằng nước sạch sau khi thi công. 

Vật liệu bảo dưỡng được loại bỏ cơ học, hoặc với 

Fosroc Acid Etch. 

Định lượng 

Cung cấp 

Conbextra BB92 Bao 25kg 

 Bao lớn 1 tấn 

 

Mẻ trộn 

Có thể cho phép hao hụt khi ước lượng khối 

lượng. Mẻ trộn xấp xỉ như sau: 

Bao 25kg 12 lít 

Bao 1 tấn 475 lít 

 

Bảo quản 

Conbextra BB92 có thời gian sử dụng là 12 tháng 

nếu được lưu trữ trong khu vực khô ráo và 

nguyên vẹn. Nếu lưu ở vị trí có nhiệt độ cao và độ 

ẩm cao, thời gian sử dụng sẽ giảm xuống. 

Các giới hạn  

Conbextra BB92 không được sử dụng ở nhiệt độ 

dưới -5oC hoặc trên 40oC. Bề mặt không có băng 

đá. Khi nhiệt độ không khí hoặc nhiệt độ bề mặt 

tiếp xúc là 5oC hoặc thấp hơn, nên dùng nước ấm 

(30 – 400C) để thúc đẩy phát triển cường độ. 

Nhiệt độ cao hơn 35oC, máy trộn phải được để 

trong bóng râm. Nước lạnh (dưới 200C) được 

dùng để trộn vữa. 

Không được để tiếp xúc với nước chảy hoặc 

nước mưa trong quá trình thi công và trước khi 

kết thúc thời gian ninh kết của vữa. 

Các biện pháp phòng ngừa 

Sức khoẻ và an toàn 

Conbextra BB92 có tính kiềm, không nên tiếp xúc 

với da hoặc mắt. Tránh hít phải trong quá trình 

trộn. Sử dụng găng tay, kính và khẩu trang. Nếu 

tiếp xúc với da, phải rửa bằng nước sạch.  

Phải rửa mắt ngay lập tức với nước sạch và tư 

vấn y tế. Tránh gây nôn mửa.  

Hoả hoạn 

Conbextra BB92 không bắt lửa. 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Bảng dữ 

liệu về An toàn vật liệu. 


