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• Dễ dàng, nhanh chóng và có thể thi công nhiều 
lớp lên tới độ dày  20mm.

• Cường độ nén cao
• Tương thích với các đặc tính giãn nở nhiệt của 

bê tông

• Phù hợp thi công cho cả nội và ngoại thất
• Màu sắc xám nhạt tương thích với bê tông lâu 

năm

• Tường
• Lề đường và máng
• Tấm đúc sẵn

• Cột
• Khối xây sẵn

EUCOPATCH 20
VỮA SỬA CHỮA GỐC XI MĂNG, POLYME CẢI TIẾN,
MỘT THÀNH PHẦN

Mô tả
EUCOPATCH 20 là loại vữa sửa chữa polyme cải tiến, một thành phần sử dụng trên các bề mặt bê tông mới và bê tông 
lâu năm. Sản phẩm này được thiết kế để phục hồi các kết cấu bê tông hư hại phương thẳng đứng và trên cao, bao gồm 
cả nội thất và ngoại thất. EUCOPATCH 20 cũng có thể được sử dụng cho công trình tải trọng nhẹ, lối dành cho người 
đi bộ, hoặc bề mặt ngang.

Ứng dụng thi công

Đặc tính / Ưu điểm

Thông tin kỹ thuật
Thông tin kỹ thuật cơ bản
Các kết quả dưới đây đạt được trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Tỉ trọng:   ~ 2.0 kg/L
Mức hấp thụ nước: < 3% (at 30 mm) 
Cường độ bám dính: > 1.5 MPa

Cường độ nén theo 
tiêu chuẩn   ASTM C 109, mẫu 50x50x50 mm
Thời gian  CƯỜNG ĐỘ MPa
1 ngày -------------------- > 15MPa
7 ngày. -------------------- > 35MPa
28 ngày. -------------------- > 50MPa

Nhận diện: 
EUCOPATCH 20 là một loại bột khô được thiết kế để trộn với nước. Sau khi trộn và đổ, màu sắc có thể đậm hơn so với 
bê tông xung quanh. Màu sẽ sáng lên đáng kể khi sản phẩm EUCOPATCH 20 đóng rắn, giúp màu sắc khu vực sửa chữa 
tương đối đồng màu với bê tông xung quanh.

EUCOPATCH 20 được đóng gói 25 kg/bao với hiệu suất đạt 0.014m3 khi trộn cùng 3.4 - 3.5 L nước.

Đóng gói

1 năm trong điều kiện chưa mở.

Hạn sử dụng

Một bao 25 Kg EUCOPATCH 20 sẽ che phủ được khoảng 1.0 m2 khi đổ ở độ sâu trung bình 14mm.

ĐỊNH PHỨC PHỦ



KHUYẾN CÁO: Sản phẩm của Flowcrete được đảm bảo về nguyên liệu và sản xuất không bị lỗi và được bán theo các quy định về Điều khoản và Điều kiện Bán hàng của hãng, Khách hàng có 
thể nhận được các bản sao nếu yêu cầu. Mọi kiến nghị đề xuất hoặc thông số kỹ thuật thi công cho hệ thống tổng hợp (trái ngược với thông số kỹ thuật hoạt động của từng sản phẩm) bao gồm 
trong thông tin liên lạc này (hoặc bất kỳ thông tin nào khác) từ Flowcrete Asia Sdn Bhd chỉ là các tùy chọn tạm thời và không cấu thành cũng như thay thế các tư vấn khuyến cáo chính thống 
về vấn đề đó. Flowcrete Asia Sdn Bhd khuyến nghị Khách hàng nào nên tìm kiếm tư vấn độc lập từ chuyên gia có trình độ chuyên môn trước khi đi đến bất kỳ quyết định nào về thiết kế, thi 
công hoặc các phương án khác.
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Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ thi công bằng nước trước khi vật liệu bám dính đã đóng rắn.

Vệ sinh

• Chỉ trộn tất cả nguyên liệu thi công trong 10 phút.
• Không sử dụng vật liệu ở nhiệt độ dưới 7°C.
• Bảo quản nơi khô ráo
• Trong mọi trường hợp, tham khảo Bảng dữ liệu an toàn hóa chất trước khi sử dụng.

Đề phòng / Hạn chế

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt bê tông phải có kết cấu chắc chắn, không bị xốp hoặc có khuyết tật, không có bụi, chất 
bẩn, sơn, sủi bọt, dầu và tất cả các chất bẩn khác. Chuẩn bị bề mặt bằng phương pháp cơ học để đạt được bề mặt 
tối thiểu theo cấp độ CSP 7 - 5 phù hợp với hướng dẫn 310.2 của ICRI. Làm sạch đúng cách khu vực đã định vị. 
Sơn lót: Sử dụng sơn lót cho kết cấu thép bằng EUCOPATCH P. Bê tông phải được sơn lót bằng cách xịt hoặc 
dùng chổi quét EUCOPATCH P. Lớp sơn lót EUCOPATCH P phải được thực hiện đồng thời (khi bề mặt còn ướt) 
với lớp EUCOPATCH 20. Ngoài ra, bề mặt bê tông Khô bề mặt bão hòa (SSD) có thể được sơn lót bằng lớp quét 
EUCOPATCH 20. Việc sửa chữa phải được thực hiện trước khi lớp này khô.

Trộn: Có thể trộn từng bộ riêng bằng máy trộn thích hợp. Sử dụng máy trộn vữa có cánh khuấy cho các công trình lớn. 
Tất cả vật liệu phải ở trong khoảng nhiệt độ thích hợp từ °16C đến °32C . Thêm lượng nước thích hợp vào mỗi mẻ trộn, 
sau đó cho từ từ sản phẩm vữa khô vào. Hỗn hợp đã trộn cần nhanh chóng vận chuyển đến khu vực sửa chữa và thi 
công ngay.

Thi công: Đổ EUCOPATCH 20 lên bề mặt bê tông hoặc khối xây đã chuẩn bị ở độ giày tối thiểu 5 mm. Dùng bay 
để xoa phẳng bề mặt và chờ hỗn hợp đông kết. Bề mặt hoàn thiện cần tương thích với khu vực xung quanh. Đổ lớp 
EUCOPATCH 20 trong khi lớp lót vẫn còn ướt.

Hoàn thiện: Hoàn thiện bề mặt theo kết cấu mong muốn. Không đổ thêm nước trong quá trình thi công.

Bảo dưỡng và che chắn: Quy trình bảo dưỡng phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo độ bền và chất lượng của việc 
sửa chữa. Để tránh nứt bề mặt, nên bảo dưỡng bề mặt sửa chửa bằng hợp chất có hàm lượng rắn cao, chẳng hạn như 
SUPER AQUA-CURE VOX. Chờ hợp chất bảo dưỡng khô hoàn toàn. Trong điều kiện thời thiết nắng nóng, nhiều gió 
hoặc ánh nắng trực tiếp, hãy phủ thêm một lớp hợp chất bảo dưỡng. Nếu không muốn sử dụng hợp chất đóng rắn, bảo 
dưỡng ướt tối thiểu trong 3 ngày.

Hướng dẫn sử dụng 


