
Phuï gia tröông nôû buø co ngoùt 
duøng cho beâ toâng

MOÂ TAÛ
Expancrete là phụ gia vô cơ dạng bột được trộn với 
những thành phần khác của bê tông có tác dụng bù co 
ngót cho bê tông.

PHAÏM VI SÖÛ DUÏNG
Dùng sản xuất bê tông và vữa bù co ngót.

Caùc öùng duïng ñieån hình 
Expancrete thường được sử dụng cho :

Bể chứa nước;

Tường ngăn, tường chắn;

Sàn công nghiệp và đường bê tông;

Nhà máy xử lý nước thải;

Đê bê tông;

Ống bê tông;

Bê tông vỏ hầm.

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
Mức độ trương nở phụ thuộc vào lượng phụ gia sử 
dụng, tỷ lệ nước/ xi măng, loại và cỡ hạt cốt liệu, loại 
và lượng xi măng sử dụng.

Tác dụng trương nở còn chịu tác động của thời gian 
trộn, nhiệt độ, phương pháp và thời gian bảo dưỡng 
bê tông.

Về nguyên tắc, các yếu tố thúc đẩy quá trình thủy hóa 
của xi măng là các yếu tố làm giảm mức độ trương nở. 
Phần phản ứng này xảy ra khi hỗn hợp vẫn ở dạng sệt. 
Ví dụ: Thời gian trộn được kéo dài, nhiệt độ cao, lượng 
nước và xi măng cao có thể làm giảm độ trương nở.

Do vậy, trước khi sử dụng phải kiểm tra lượng dùng 
phụ gia Expancrete và tỷ lệ cốt thép trong bê tông để 
tránh gây nứt vỡ bê tông.
Tỷ lệ cốt thép tối thiểu trong bê tông không được thấp 
hơn 0,15%.

Tác dụng trương nở của Expancrete trong bê tông 
tạo ra lực kéo trên cốt thép và lực nén trên bê tông.

Hiệu ứng nén trước do phụ gia trương nở tạo ra có khả 
năng chống lại lực kéo do co ngót trong bê tông, do 
vậy bảo vệ bê tông khỏi nứt vỡ.

KHUYEÁN CAÙO
Không sử dụng Expancrete cho bê tông không có 
cốt thép.

Không sử dụng Expancrete cho vữa đổ tại chỗ 
không có lưới thép;

Không sử dụng Expancrete cho vữa láng nền;

Không sử dụng Expancrete cho vữa bơm phụt.

HÖÔÙNG DAÃN THI COÂNG SAÛN PHAÅM

Chuaån bò vöõa
Expancrete được cho vào máy trộn cùng lúc với các 
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thành phần khác của bê tông (xi măng, cốt 
liệu, nước, v.v).

Thời gian trộn bê tông và vữa có sử dụng 
Expancrete tương tự như thời gian trộn bê 
tông và vữa thông thường.

Phụ gia siêu dẻo (nếu cần) có thể được cho 
vào sau khi xi măng, cốt liệu và Expancrete 
đã được trộn đều với nước. Lúc này, phụ gia 
siêu dẻo mới phát huy tối đa tác dụng của nó.

Nên sử dụng thiết bị định lượng phụ gia tự 
động để bơm phụ gia vào hỗn hợp sau khi đã 
bơm ít nhất ½ lượng nước trộn yêu cầu.

LÖÔÏNG SÖÛ DUÏNG
5%-8% theo trọng lượng xi măng (5-8 kg/100 
kg xi măng).
Lượng sử dụng được xác định tùy theo mức 
độ trương nở yêu cầu.

Baûo döôõng vaø ñoä tröông nôû
Bê tông sử dụng Expancrete chỉ có tác dụng 
trương nở khi được bảo dưỡng trong môi 
trường ẩm.

Tác dụng trương nở thông thường xuất hiện 
trong vòng 2 ngày đầu tiên.

Thông thường, thời gian bảo dưỡng ẩm 
càng dài thì tính công tác của bê tông càng 
cao. Do vậy, nên thường xuyên làm ẩm bề 
mặt bằng nước hoặc phủ tấm plastic trong 7 
ngày đầu sau khi thi công hoặc sử dụng hợp 
chất bảo dưỡng Mapecure E - hợp chất 
chống bay hơi nước - trước khi thi công các 
phần khác như láng nền, sơn, lát gạch, v.v.

Khaû naêng keát hôïp vôùi caùc saûn phaåm 

khaùc
Expancrete có khả năng kết hợp với các sản 
phẩm khác của Mapei để sản xuất các loại bê 
tông đặc biệt:

Với Mapefluid PZ500 - phụ gia dạng bột 
gốc micro silica và siêu dẻo - đế sản xuất bê 
tông chất lượng cao, bê tông chống thấm 
và có độ bền cao;

Với tro bay để sản xuất bê tông pozzolan 
nhân tạo;

Phụ gia hóa dẻo và siêu dẻo thuộc dòng 
sản phẩm Mapeplast, Mapemix và 
Mapefluid;

Với DMA 1000, DMA 2000, DMA 3000 - 
hợp chất tháo dỡ ván khuôn;

Với Mapecure E - hợp chất bảo dưỡng 
chống bay hơi nhanh cho bê tông đổ không 
có ván khuôn (ví dụ đổ bê tông sàn).

Veä sinh
Rửa sạch các thiết bị trộn và thi công bằng 
nước sạch

ÑOÙNG GOÙI
Expancrete được đóng trong bao 20 kg.

Sản phẩm có thể đóng gói với bao bì lớn theo 
yêu cầu.

BAÛO QUAÛN
Bảo quản trong bao bì còn nguyên vẹn, nơi 
khô ráo.

HÖÔÙNG DAÃN AN TOAØN CHUAÅN BÒ 

VAØ THI COÂNG SAÛN PHAÅM
Sản phẩm có thể gây dị ứng khi tiếp xúc với 
da, mắt hoặc khi hít phải. Tham khảo thêm tài 
liệu kỹ thuật an toàn sản phẩm trước khi sử 
dụng.

SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG

CHUÙ YÙ
Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong 
Tài liệu kĩ thuật này được đúc kết từ những 
kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng 
tôi. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, tất cả 
các thông tin nêu trên cần được thực hiện 
một cách nghiêm túc nhất bởi nhà thi công có 
bề dày kinh nghiệm. Chính vì vậy, trước khi 
sử dụng sản phẩm phải khẳng định rằng các 
hướng dẫn phải được áp dụng nghiêm túc với 
từng thao tác thi công. Trong mọi trường hợp, 
nếu người sử dụng tự thi công thì cần phải có 
sự tham khảo với Bộ phận kỹ thuật của Mapei 
nếu có gì không rõ để tránh các sai sót do 
việc sử dụng sản phẩm mang lại. 

Phiên bản tiếng Việt được dịch lại dựa trên 
phiên bản tiếng Anh 771-10-2001.

Exp
anc

rete

Exp
anc

rete

Exp
anc

rete

Exp
anc

rete

Taát caû caùc taøi lieäu tham khaûo

veà saûn phaåm ñöôïc cung caáp

theo yeâu caàu vaø ôû trang web:

www.mapei.com.vn



THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT (caùc giaù trò tieâu bieåu)

Dạng sản phẩm: Bột

ÑAËC TÍNH SAÛN PHAÅM

Màu sắc: Xám nhạt

Hàm lượng chất rắn khô (%): 100

Tác dụng chính của sản phẩm: Phụ gia trương nở bù co ngót 
dùng cho bê tông và vữa

Tác dụng khác: Cải thiện khả năng chống thấm

Hàm lượng clorua: Không 

Bảo quản: 12 tháng trong bao bì còn nguyên, nơi khô ráo

Phân loại mức độ độc hại theo EEC 88/379: Gây dị ứng.
Trước khi sử dụng cần tham khảo “Hướng dẫn 
an toàn chuẩn bị và thi công sản phẩm”, các thông tin 
trên bao bì và trong tài liệu An toàn sản phẩm.

THOÂNG SOÁ THI COÂNG CUÛA EXPANCRETE TRONG BEÂ TOÂNG*

Lượng dùng theo % trọng lượng xi măng: 6

Lượng dùng phụ gia siêu dẻo Mapefluid N200 
theo % trọng lượng xi măng:

1

Tỷ lệ nước/ xi măng: 0,48

Độ sụt (cm): 20

Cường độ chịu nén (MPa)
– sau 24 tiếng
– sau 7 ngày

15
40

Độ trương nở (µm/m) theo UNI 8148:
– sau 24 tiếng
– sau 7 ngày

276
350

3 *  Các giá trị trên lấy từ kết quả thí nghiệm cấp phối bê tông có 340 kg/m xi măng CEM II/A – L 42,5 

cốt liệu đá dăm (D  = 25 mm)max
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COÂNG TY TNHH MAPEI VIEÄT NAM

Nhaø maùy: Loâ 8, Ñöôøng soá 4, KCN Baéc Chu Lai, Xaõ Tam Hieäp, Huyeän Nuùi Thaønh, Tænh Quaûng Nam, Vieät Nam

ÑT: +84 235 3565 801-7 Fax: +84 235 3565 800• 

Email: marketing@mapei.com.vn  Website: www.mapei.com.vn•

Chi nhaùnh mieàn Baéc:

Taàng 6, Toøa nhaø 25T1, 

Hoaøng Ñaïo Thuùy, P. Trung Hoøa, 

Q. Caàu Giaáy, TP Haø Noäi

ÑT: +84 24 3928 7924-6

Fax: +84 24 3824 8645

Email: t.tranthithu@mapei.com.vn

Chi nhaùnh mieàn Trung: 

Taàng 3, Toøa nhaø 309 Nguyeãn Höõu Thoï

P. Hoøa Cöôøng Baéc, Q. Haûi Chaâu, 

TP Ñaø Naüng

ÑT: +84 236 3565 001-4

Fax: +84 236 3562 976

Email: p.hoang@mapei.com.vn

Chi nhaùnh mieàn Nam:

169/11 Nguyeãn Ñöùc Caûnh, 

(3SH-11-2 Grandview), 

P. Taân Phong, Q. 7, TP Hoà Chí Minh

ÑT: +84 28 5412 5618-19-20

Fax: +84 28 5412 5621

Email: h.tran@mapei.com.vn
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