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Mountain Genie MG50L

Mountain Genie MG 50L - Vữa Đông Kết Nhanh Dạng Lỏng Mountain Genie MG 50L - Phụ gia xi măng 

đóng rắn nhanh là chất lỏng đặc biệt được sử dụng kết hợp với xi măng tạo ra vữa đóng rắn nhanh, cường 

độ cao, bám dính tốt có...

MÔ TẢ

Mountain Genie MG 50L - Phụ gia xi măng đóng rắn nhanh là chất lỏng đặc biệt được sử dụng kết hợp với xi 

măng tạo ra vữa đóng rắn nhanh, cường độ cao, bám dính tốt có khả năng khống chế nước một cách hoàn hảo 

và chống thấm.

ỨNG DỤNG

Thích hợp sử dụng cho các hạng mục như sau:

• Các khe nứt, khe xây dựng trong các bể chứa.

• Xử lý nhanh các mối nối cống ngầm

• Các khe nối cấu kiện bê tông

• Các lỗ bọng rỗng trong bê tông, đường hầm, đập

• Các khe giữa bê tông và thép

• Các khu vực không sử dụng được vữa thường, nhựa epoxy do bị nước trôi.

ƯU ĐIỂM

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM

• Đông cứng cực nhanh để chặn dòng nước.

• Dễ thi công, chỉ cần trộn với xi măng. 

• Bền vững, không gây hại cho môi trường. 

• Không bị nứt, Không co ngót, Không bị mài mòn, Không gây hại cho thép kết cấu.

Loại sản phẩm Chất lỏng, không màu

Tỷ trọng 1,45 ± 0,05 kg/lít

Thời gian đông cứng ~ 60 giây

Kích cỡ đóng gói 1 lít, 5 lít, 20 lít, 150 lít

Định mức 1 lít MG 50L trộn với khoảng 2,5 kg xi măng

https://athgroup.net/cua-hang/mountain-genie-mg-50l
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HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt

• Đục hoặc cắt mở rộng các vết nứt và các lỗ rò rỉ có chiều sâu thành hình chữ V dựa theo chiều dày của cấu 

trúc và áp lực nước.

• Làm sạch bề mặt, các vết dính dầu mỡ, các mảnh vụn bê tông và các tạp chất khác. 

• Phải đảm bảo bề mặt trước khi thi công cứng chắc và sạch.

Bước 2: Trộn hỗn hợp

Trộn hỗn hợp theo tỷ lệ Mountain Genie MG 50L : Xi măng = [0,5 – 0,6] : 1

Bước 3: Thi công

• Cho chất lỏng Mountain Genie MG 50L vào một cái chén nhỏ, sau đó cho xi măng vào từ từ, dùng que 

khuấy đều trong vòng vài giây đến khi hỗn hợp bắt đầu đồng nhất – dẻo.

• Dùng tay nắn hỗn hợp trên rồi nhanh chóng đắp sâu vào tâm lỗ rò rỉ, giữ chặt bằng tay hoặc bay cho đến 

khi cảm nhận được vữa đông cứng hoàn toàn. 

• Khi áp lực nước quá mạnh, nên dùng một ống phễu thu nước ra ngoài. Xử lý trước chung quanh miệng ống, 

chờ cho vữa đông cứng rồi rút ống ra, 

• Sau đó nắn hỗn hợp Mountain Genie MG 50L đắp sâu vào trong lỗ rỗng.

Vệ sinh và An toàn:

• Rửa dụng cụ và thiết bị ngay lập tức bằng nước. Khi sản phẩm đã đóng rắn thì sử dụng biện pháp cơ học 

để vệ sinh. 

• Nên mang găng tay và các dụng cụ bảo hộ cần thiết khi sử dụng. 

• Nếu bị văng vào mắt, dùng nước sạch rửa với nhiều nước.

Thời gian bảo quản:

6 tháng khi chưa mở nắp trong điều kiện thoáng mát và khô ráo

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý Khách hàng dễ dàng mua được Mountain Genie MG 50L chính hãng, có hướng dẫn kỹ thuật thi công 

đúng đắn và chứng chỉ xuất xưởng đầy đủ tại ATH Group.

VPGD HCM

Địa chỉ: 22 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức

Hotline: 0969.66.11.66

VPGD HN

Địa chỉ: 602 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0916.611.588


