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NS GROUT
VỮA RÓT GỐC XI MĂNG, TỰ PHẲNG, BÙ CO NGÓT, CÓ THÊ ̉BƠM ĐƯỢC

MÔ TẢ

NS GROUT là vữa rót gốc xi măng bù co ngót kép, có thể bơm được, có khả năng tự phẳng và cung cấp tính công tác tuyệt vời cũng 
như k éo dài thời gian thi công. Nó được thiết kế với cường độ nén cao, NS GROUT chỉ chứa cốt liệu tự nhiên và chất kết dính trương 
nở gốc xi măng.

ỨNG DỤNG

ĐẶC TIŃH/ ƯU ĐIÊM̉
• Dễ sử dụng và thi công
• Độ chảy lỏng tuyệt hảo
• Ổn định kích thước tốt
• Cường độ cao có thể điều chỉnh
• Kháng va đập
• Không ăn mòn và không độc hại
• Đặc và không co ngót
• Đặc tính bơm tốt

• Sửa chữa bê tông vị trí cần vữa có độ chảy tốt và có ván khuôn.
• Sửa chưã khuyết điểm cho kết cấu đúc sẵn
• Bệ móng máy
• Các bu lông neo
• Gối cầu
• Nền đường ray
• Các lỗ hổng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đặc Tính Vữa có đặc tính chảy vừa Vữa có đặc tính chảy tốt

Độ chảy: BS Cone ~ 250mm ~ 290mm

JA Cone ~ 18 giây ~ 13 giây

Giãn nở trong 24 giờ: ~ 0.60% ~ 0.60%

Thời gian đông kết: ~ 4h 00’ ~ 4h 30’

Cường độ nén: 1 ngày ~ 30 N/mm2 ~ 25 N/mm2

7 ngày ~ 50 N/mm2 ~45 N/mm2

28 ngày ~ 70 N/mm2 ~ 60 N/mm2

Cường độ uốnr: 7 ngày ~ 5.0 N/mm2 ~ 4.0 N/mm2

28 ngày ~ 7.0 N/mm2 ~ 6.0 N/mm2

Các thử nghiệm trên được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm phù hợp với các tiêu chuẩn sau:
• Đông kết ban đầu ASTM C 191
• Sự giãn nỡ  ASTM C 940
• Cường độ nén  ASTM C 109
• Cường độ uốn  BS 4551
• Khối lượng riêng: 2.1 kg/litre (tùy thuộc vào độ đặc và nhiệt độ)
• Kích thước cốt liệu: 1.2 mm max.
• Độ dày:  5 – 50 mm/l ần r ót
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DISCLAIMER: Tremco CPG Malaysia’s products are guaranteed against defective materials and manufacture and are sold subject to its standard Terms and Conditions of Sale, copies of which 
can be obtained on request. Any suggested practices or installation specifications for the composite system (as opposed to individual product performance specifications) included in this 
communication (or any other) from Tremco CPG Malaysia Sdn Bhd constitute potential options only and do not constitute nor replace professional advice in such regard. Tremco CPG Malaysia 
Sdn Bhd recommends any customer seek independent advice from a qualified consultant prior to reaching any decision on design,installation or otherwise.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐÓ NG GÓI

NS GROUT được đóng gói trong bao 25 kg. Bao 25 kg bột trộn được 13,6L vữa lỏng khi trộn với 4,2 L nước

Chất lượng bề mặt: Bề mặt bê tông, vữa và đá phải đặc chắc, sạch, không đọng sương, nước, dầu, mỡ và tất cả các hạt bám 
dính lỏng lẻo và các chất nhiểm bẩn bề mặt khác
Chuẩn bị bề mặt: bề mặt nền cần được chuẩn bị tốt với kỹ thuật và máy móc thích hợp như: máy phun nước áp lực cao, 
máy phá, máy bắn cát, máy đục, v.v.
Độ chảy của vữa khi trộn:   Hàm lượng nước ước tính*
Độ chảy tốt   4.1 – 4.3 lít /túi 25 Kg 
Độ chảy vừa   3.8 – 4.0 lít /túi 25 Kg 
Vữa dẽo    3.4 – 3.6 lít /túi 25 Kg 

* Không thêm nước quá nhiều sẽ gây tách nước hoặc tách lớp. Có thể cần nhiều nước hơn hoặc ít hơn để đạt được độ chảy 
mong muốn, tùy thuộc vào nhiệt độ hoặc các biến số khác. Không thêm cát hoặc xi măng vào vữa vì sẽ làm thay đổi đặc tính 
của vữa 

Trộn: Cho khoảng 70 - 80% lượng nước sạch đã được định lượng trước (tùy thuộc vào độ đặc cần thiết - tham khảo tỷ lệ 
pha trộn ở trên) vào một thùng sạch và thêm dần toàn bộ túi NS GROUT vào trong khi liên tục trộn đều hỗn hợp. Thêm phần 
nước còn lại cho đến khi đạt được độ chảy như mong muốn.
Thời gian trộn : Trộn trong 2 đến 3 phút bằng máy trộn tốc độ chậm (tối đa 500 vòng / phút)
Biện pháp thi công: chỉ sử dụng NS GROUT cho rót vữa
Sau khi trộn, khuấy nhẹ trong vài giây để không khí bị kẹt trong vữa thoát ra hết. Sau đó vữa được đổ ngay vào ván khuôn đã 
chuẩn bị sẵn.
Khi tiến hành bơm vữa chân đế thiết bị, đảm bảo duy trì đủ áp lực để dòng vữa chảy không bị gián đoạn. Đối với việc  sửa 
chữa có ván khuôn, ván khuôn chuẩn bị phải được lắp đặt chắc chắn và kín nước.
Khi thi công vữa trên một diện tích lớn, điều quan trọng là phải duy trì dòng chảy liên tục trong suốt. Trình tự công việc phải 
được sắp xếp hợp lý để đảm bảo dòng chảy của vữa  bơm không bị gián đoạn. Ở những khu vực rộng lớn, NS GROUT có thể 
được bơm bằng cách sử dụng bơm màng công suất cao. Cũng có thể sử dụng máy bơm trục vít và bơm piston.

Khu vực thi công cụ thể
• Rót vữa dưới chân đế - sử dụng vữa có độ chảy tốt - có thể đổ được
• Thi công vữa có ván khuôn (ví dụ như rỗ tổ ông , gia cố cột, v.v.)
 - Phương pháp rót - sử dụng vữa có độ chảy tốt/vừa.
 - Phương pháp Pre-packed - sử dụng vữa có độ chảy vừa.
• Rót vữa neo bu lông - sử dụng vữa có độ chảy tốt.
• Rót vữa khối lượng lớn - đối với phần dày hơn 50 mm, cần phải thêm vào vữa cốt liệu 10 mm đã phân loại để giảm 

thiểu sự gia tăng nhiệt độ phát sinh trong giai đoạn đóng rắn. Khối lượng cốt liệu không được vượt quá tỷ lệ 1 phần cốt 
liệu trên 1 phần NS GROUT theo trọng lượng. Đối với những hỗn hợp như vậy, có thể sử dụng máy trộn và máy bơm bê 
tông thông thường. Để đảm bảo hơn nữa không khí bị cuốn vào trong quá trình trộn được phép thoát ra ngoài hoàn 
toàn, có thể cần phải tạo các lỗ thoát khí. Sử dụng gậy hoặc dây xích để hỗ trợ dòng chảy của vữa khi cần thiết.

THỜI GIAN BẢO QUẢN

6 tháng kể từ ngày sản xuất nếu được bảo quản đúng cách trong bao bì kín, nguyên đai nguyên kiện, không hư hại, chưa mở, 
trong điều kiện khô ráo ở nhiệt độ từ + 5 ° C đến + 40 ° C. Bảo vệ khỏi ánh nắng trực tiếp.
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Bảo dưỡng: Nếu ván khuôn sửa chữa được sử dụng, hãy để ván khuôn ít nhất 3 ngày sau khi đổ vữa. Sau khi tháo ván 
khuôn, xử lý các bề mặt tiếp xúc ngay lập tức bằng hợp chất bảo dưỡng hoặc phương pháp bảo dưỡng đã được phê duyệt 
khác

Dụng cụ vệ sinh: Làm sạch tất cả các dụng cụ và thiết bị thi công bằng nước ngay sau khi sử dụng. Vật liệu đã đông cứng và / 
hoặc đóng rắn chỉ có thể được loại bỏ bằng cơ học..

LƯU  Ý  /GIỚI HẠN

• Không thêm đủ nước theo tỷ lệ hướng dẫn sẽ dẫn đến việc vữa bị tách nước.
• Không thêm bất kỳ chất phụ gia hoặc chất lỏng nào
• Cần phải bảo dưỡng thích hợp.
• Khả năng phát triển cường độ của vữa sẽ bị ảnh hưởng đáng kể trong thời tiết khắc nghiệt.
• Bảo quản vật liệu ở nơi khô ráo, thoáng mát.


