
Vöõa chít maïch cao caáp 
coù chöùa polymer hoaït 
tính goác xi maêng duøng 
cho caùc loaïi maïch roäng 
töø 4-15 mm

PHAÂN LOAÏI THEO TIEÂU CHUAÅN EN 13888
Keracolor GG là vữa chít mạch gốc xi măng cải tiến 
thuộc loại CG2.

PHAÏM VI SÖÛ DUÏNG
Keracolor GG được sử dụng để chít mạch gạch cho 
tường và sàn trong nhà và ngoài trời (loại gạch nung một 
lần, gạch nung hai lần, gạch klinker, gạch porcelain), 
gạch terracotta và các loại đá (đá tự nhiên, đá cẩm thạch, 
granite, đá khối,v.v).

Caùc öùng duïng ñieån hình
Chít mạch cho gạch ốp lát mặt tiền, ban công, cầu 
thang và bể bơi;
Chít mạch cho sàn có vẻ hoàn thiện thô (như gạch 
terracotta, gạch porcelain được tráng men, đá cẩm 
thạch cổ, gạch klinker, gạch nung một lần);
Chít mạch cho gạch ceramic trên tường và sàn trong 
nhà;
Chít mạch cho gạch ceramic lát sàn công nghiệp ở 
những nơi không yêu cầu khả năng kháng lại các tác 
nhân hóa học (như gara, nhà kho, v.v).

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
Keracolor GG là sản phẩm vữa chít mạch với thành 
phần gồm xi măng, cốt liệu mịn, nhựa tổng hợp, phụ gia 
đặc biệt và bột màu.
Sản phẩm đạt được một số đặc tính sau nếu được trộn 
với nước theo tỷ lệ chính xác:

Cường độ nén và cường độ uốn tốt, có khả năng chịu 
sốc nhiệt và chống mài mòn tốt. Do vậy, sản phẩm có 
độ bền cao;
Có khả năng chống mài mòn tốt;
Không bị co ngót, do đó không bị nứt gãy;
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Có khả năng chịu được axít với độ pH>3;
Đạt chất lượng cao.
Khi trộn Keracolor GG với Fugolastic - 
phụ gia gốc nhựa polymer tổng hợp, các 
đặc tính cơ lý của vữa chít mạch sẽ được 
cải thiện, phù hợp với các yêu cầu sử dụng 
khắt khe hơn (như thi công ở mặt tiền, ở bể 
bơi, phòng tắm, sàn chịu tải trọng, v.v.).

Tham khảo thêm thông tin chi tiết tại tờ hướng 
dẫn kỹ thuật của sản phẩm Fugolastic.

KHUYEÁN CAÙO
Không trộn thêm xi măng hoặc sản phẩm 
khác khi sử dụng Keracolor GG. Tuyệt đối 
không trộn thêm nước khi vữa bắt đầu đóng 
rắn.
Không dùng nước bẩn hoặc nước nhiễm 
mặn để trộn Keracolor GG.

O
Nên sử dụng sản phẩm ở nhiệt độ từ +5 C 

O
đến +35 C.
Tỷ lệ nước trộn phải tuân thủ nghiêm ngặt 
theo hướng dẫn sử dụng và phải được cân 
đong chính xác cho tất cả các mẻ trộn để 
tránh hiện tượng không đồng đều màu trên 
cùng một khu vực thi công. Hiện tượng biến 
màu trên bề mặt xảy ra do độ ẩm còn lại 
trong lớp vữa ốp lát gạch, vữa chít mạch 
chưa thủy hóa hoàn toàn, bề mặt thi công 
còn ẩm hoặc chưa được chống thấm.
Sau khi chít mạch, không được dùng bột 
Keracolor GG để miết lại bề mặt chít mạch;
Khi dùng để chít mạch cho bề mặt có yêu 
cầu chống axít hoặc đạt vệ sinh, nên sử 
dụng vữa chít mạch chống axít (như 
Kerapoxy).
Không sử dụng Keracolor GG cho các khe 
co giãn và khe lún, nên sử dụng các loại keo 
trám khe co giãn của MAPEI.
Với các loại gạch hoặc đá có bề mặt thô ráp 
hoặc xốp, nên thí nghiệm trước để kiểm tra 
khả năng làm sạch vữa trên bề mặt sau khi 
chít. Nếu cần, có thể thi công một lớp xử lý 
trên bề mặt nhưng không được để sản 
phẩm lọt vào khe chít mạch.

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SAÛN PHAÅM

Chuaån bò maïch caàn chít
Trước khi chít mạch, nên đợi cho vữa dán gạch 
hoàn toàn đóng rắn. Thời gian chờ chít mạch 
được chỉ rõ trong tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.
Các mối nối cần được làm sạch, không dính bụi 
bẩn và cần trát vữa ít nhất là 2/3 bề dày viên 
gạch. 
Lượng vữa dư thừa nên được loại bỏ trước khi 
vữa đóng rắn.
Khi chít mạch cho gạch xốp lỗ vào những ngày 
có nắng và gió, nên làm ẩm mạch trước khi 
chít.

Troän vöõa
Trong khi trộn, cho Keracolor GG vào một 
thùng sạch, không bị rỉ sét đã chứa 18-20% 
nước theo trọng lượng hoặc Fugolastic (nếu 
cần thiết). 
Khi chít mạch cho sàn, hỗn hợp vữa có thể 
được làm lỏng hơn bằng cách thêm nhiều 
nước vào (khoảng 24% theo trọng lượng). 
Trộn bằng máy trộn với tốc độ chậm nhằm 
tránh hình thành các bọt khí nhỏ trong vữa cho 
đến khi đạt được hỗn hợp đồng nhất. Đợi từ 2-
3 phút sau đó khuấy nhẹ lại trước khi sử dụng. 
Sử dụng vữa trong vòng 2 giờ sau khi trộn.

Thi coâng chít maïch
Nên dùng bay hoặc bàn xoa chuyên dụng của 
MAPEI để chít mạch Keracolor GG nhằm lấp 
đầy mối nối và không bị lồi lõm. 
Loại bỏ lượng vữa dư thừa khỏi bề mặt khi vữa 
vẫn còn ướt bằng cách kéo theo đường chéo 
của mối nối.

Hoaøn thieän
Thông thường, sau 10-20 phút, vữa bắt đầu 
mất dần độ dẻo và trở nên mờ đục, loại bỏ 
lượng Keracolor GG dư thừa bằng miếng xốp 
của Mapei và nên kéo theo đường chéo của 
mối nối.
Nên giặt miếng xốp thường xuyên, dùng 2 
thùng nước sạch khác nhau: một thùng dùng 
để giũ lượng vữa thừa ở miếng xốp, thùng kia 
giặt sạch miếng xốp. Công tác vệ sinh có thể 
được thực hiện bằng bàn xoa điện.
Để loại bỏ lượng vữa đã đóng rắn, nên dùng 

®miếng Scotch-Brite  ẩm hoặc bàn xoa điện có 
đĩa đệm mài mòn.
Nếu công tác vệ sinh được thực hiện quá sớm 
(khi vữa còn dẻo), lúc này một lượng vữa sẽ bị 
kéo ra khỏi mối nối dẫn đến hiện tượng biến 
màu. Ngược lại, nếu công tác vệ sinh được 
thực hiện khi vữa đã hoàn toàn đóng rắn, khi vệ 
sinh mối nối bằng phương pháp cơ học có thể 
gây xước cho bề mặt gạch.
Khi chít mạch bằng Keracolor GG trong điều 
kiện thời tiết nóng, khô hoặc có gió, khuyến cáo 
nên làm ẩm mối nối sau vài giờ.
Bảo dưỡng ẩm Keracolor GG giúp tăng 
cường tính công tác cuối cùng của sản phẩm.
Lượng bột bám trên bề mặt gạch nên được loại 
bỏ bằng miếng giẻ khô sạch.
Nếu sau khi thực hiện công tác vệ sinh cuối 
cùng mà lượng Keracolor GG vẫn còn bám lại 
trên bề mặt, lúc này nên sử dụng chất tẩy rửa 
axít Keranet với các chỉ dẫn tương ứng, ít nhất 
là 10 ngày sau khi chít mạch. Chỉ sử dụng 
Keranet trên bề mặt chống axít và không được 
sử dụng cho nguyên liệu đá cẩm thạch và đá 
vôi.

THÔØI GIAN CHO PHEÙP LÖU THOÂNG 

NHEÏ
Sàn cho phép lưu thông nhẹ sau khoảng 24 
giờ.

THÔØI GIAN CHO PHEÙP SÖÛ DUÏNG
Sàn cho phép sử dụng sau khoảng 7 ngày. Bể 
bơi có thể cho nước vào sau khi chít mạch 
được 7 ngày.

Veä sinh
Các dụng cụ thi công Keracolor GG nên được 
rửa sạch trước khi sản phẩm đóng rắn.

LÖÔÏNG DUØNG
Lượng dùng Keracolor GG tùy thuộc vào độ 
rộng của mối nối, kích thước và độ dày của viên 
gạch. Một số lượng dùng điển hình được chỉ rõ 
ở bảng trang 4.

ÑOÙNG GOÙI
Bao 25 kg, hộp 4x5 kg tùy thuộc vào màu sắc.

MAØU SAÉC
Keracolor GG có sẵn 18 màu sắc khác nhau 
(tham khảo thêm bảng màu của MAPEI). 

Chít mạch cho tường 
bên ngoài bằng bay 
cao su

Chít mạch cho sàn 
gạch ceramic bằng 
bay cao su

Chít mạch sàn gạch 
terracotta bằng bàn xoa
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Dạng sản phẩm:

Màu sắc:

Bột mịn 

18 màu trong bảng mã màu của Mapei

3Tỷ trọng Bulk (kg/m ): 

Hàm lượng chất rắn khô  (%):  

Bảo quản: 

1300-1500 

100

Hoàn thiện tường 
bằng miếng bọt biển

Hoàn thiện sàn bằng 
máy chùi chuyên 
nghiệp 

Vệ sinh sàn ốp lát 
bằng gạch nung một 
lần bằng chổi xốp

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT (caùc giaù trò tieâu bieåu)

Saûn phaåm phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån - Chaâu AÂu EN 13888 loaïi CG2

- Myõ ANSI A 118.6 - 1999

12 tháng trong bao bì còn nguyên, 
nơi khô thoáng

Phân loại mức độ độc hại theo EC 99/ 45: gây dị ứng.
Trước khi sử dụng sản phẩm cần tham khảo “Hướng 

dẫn an toàn chuẩn bị và thi công sản phẩm” và thông tin 

trên bao bì sản phẩm

Mã hải quan: 3824 50 90

OTHOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT ôû 23 C - 50% R.H.

ÑAËC TÍNH SAÛN PHAÅM

Tỷ lệ trộn: 100 phần Keracolor GG trộn với 18-20 phần nước 

theo trọng lượng

Dạng hỗn hợp: Lỏng sệt

3Tỷ trọng của hỗn hợp (kg/m ): 2000

Độ pH của hỗn hợp: Khoảng 13

Thời gian sử dụng vữa sau khi trộn: Khoảng 2 tiếng

Nhiệt độ thi công: O OTừ +5 C đến +35 C

Chít mạch sau khi ốp lát gạch:
- trên tường bằng vữa ốp lát gạch thông thường:
- trên tường bằng vữa ốp lát gạch đóng rắn nhanh:
- trên tường bằng vữa (xi măng + cát) thông thường:
- trên sàn bằng vữa ốp lát gạch thông thường:
- trên sàn bằng vữa ốp lát gạch đóng rắn nhanh:
- trên sàn bằng vữa (xi măng + cát) thông thường:

4-8 tiếng
1-2 tiếng
2-3 ngày
24 tiếng
3-4 tiếng
7-10 ngày

Thời gian chờ để hoàn thiện: 10-20 phút

Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: 24 tiếng

Thời gian cho phép sử dụng: 7 ngày

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT CUOÁI CUØNG

Cường độ uốn sau 28 ngày (EN 12808-3):

Cường độ nén sau 28 ngày (EN 12808-3):

Cường độ uốn sau khi sốc nhiệt (EN 12808-3):

Cường độ nén sau khi sốc nhiệt (EN 12808-3): 

Khả năng chống mài mòn (EN 12808-2):

Độ co ngót (EN 12808-4):

Độ thấm hút  nước sau 30 phút (EN 12808-5):

Độ thấm hút nước sau 4 giờ (EN 12808-5):

Phù hợp với tiêu chuẩn 
Châu Âu EN 13888 loại CG2

Khả năng chống ẩm: Rất tốt

Khả năng chống lão hóa: Rất tốt

Khả năng chống dung môi và kiềm: Rất tốt

Khả năng chống axít: Tốt nếu pH>3

Khả năng chịu nhiệt: O OTừ -30 C đến +80 C



1
3
2

-1
2
-2

0
1
0
 (

V
N

)

Kích thước gạch 
(mm)

Chiều rộng của mạch 
(mm)

15

1,0 75 x 150 x 6 

100 x 100 x 6

100 x100 x 10

100 x 200 x 6

100 x 200 x10

150 x 150 x 6

200 x 200 x 8

120 x 240 x 12

250 x 250 x 12

250 x 250 x 20

250 x 330 x 8

300 x 300 x 8

300 x 300 x 10

300 x 300 x 20

300 x 600 x 10

330 x 330 x 10

400 x 400 x 10

450 x 450 x 12

500 x 500 x 12

600 x 600 x 12

BẢNG LƯỢNG DÙNG TÙY THUỘC VÀO

KÍCH THƯỚC CỦA GẠCH VÀ ĐỘ RỘNG
2CỦA MỐI NỐI (kg/m )

3

x C x D x 1,6 =
( A   x B) 

(A + B) kg
2

m

CÔNG THỨC TÍNH

A = chiều dài của viên gạch (mm)
B = chiều rộng của viên gạch (mm)

C = chiều dày của viên gạch (mm) 
D = chiều rộng của mạch chít (mm)

HÖÔÙNG DAÃN AN TOAØN CHUAÅN BÒ VAØ 

THI COÂNG SAÛN PHAÅM
Keracolor GG chứa xi măng, do vậy khi tiếp 
xúc với mồ hôi dễ gây kích ứng cho người thi 
công. Khuyến cáo, nên sử dụng găng tay và 
kính bảo hộ khi tiếp xúc với sản phẩm. Tham 
khảo thêm tài liệu kỹ thuật để biết thêm chi tiết.

SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG

CHUÙ YÙ
Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong 
Tài liệu kỹ 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 những nhà thi công 
có bề dày kinh nghiệm thi công lâu dài. Chính 
vì vậy, trước khi sử dung sản phẩm phải khẳng 
định rằng các hướng dẫn phải được áp dụng 
nghiêm túc với từng công 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 132-9- 2005.
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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.hoang@mapei.com.vn

Chi nhaùnh mieàn Trung: 

162A Nguyeãn Chí Thanh, 

P. Phöôùc Ninh, 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

Taát caû caùc taøi lieäu tham khaûo

veà saûn phaåm ñöôïc cung caáp

theo yeâu caàu vaø ôû trang web:

www.mapei.com.vn

BAÛO QUAÛN
Keracolor GG được bảo quản 12 tháng trong bao 
bì còn nguyên.

Sản phẩm được sản xuất theo quyết định số 
2003/53/EC.

Cam Kết Của Chúng Tôi Với Môi Trường
Sản phẩm Mapei giúp các nhà thầu thi công, các 
kiến trúc sư và các nhà thiết kế xây dựng nên 
những công trình đạt tiêu chuẩn chứng nhận 

LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design) do Hội Đồng 
Công trình Xanh U.S. quy chuẩn.

Biểu tượng này được sử dụng cho các sản 
phẩm Mapei có hàm lượng chất thải hữu cơ 
bay hơi (VOC) thấp, được chứng nhận bởi 
GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe e.V.), tổ chức quốc tế về 
kiểm soát khí thải cho các sản phẩm dùng 
cho sàn.
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