


CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG XI MĂNG SCG VIỆT NAM
Địa chỉ: Thôn Cương Trung C, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Website : scg-athome.vn

Hotline: 1900 57 57 51  

Công thức tạo ra khối vữa nhẹ tay hơn, kéo thước, đưa bay không mất lực nhiều, thao tác nhanh hơn, tăng hiệu suất lao động.
* Các kết quả thí nghiệm được thực hiện và ghi nhận tại phòng thí nghiệm của SCG
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(Tỷ lệ xi măng : cát 1:6)
XI MĂNG THÔNG THƯỜNG 

(Tỷ lệ xi măng : cát 1:5)

Công nghệ SCG Nano làm cho các 
hạt xi măng ngậm nước lâu hơn, 
làm chậm quá trình bốc hơi nước 
bề mặt vữa, duy trì độ ẩm và cải 
thiện hiện tượng co ngót, nứt tường.

     SCG Super Wall 40 kg có thể trộn với một lượng 
nước và cát tương đương xi măng thông thường 50 kg 

cho kết quả lượng vữa nhiều hơn.
      Công nghệ SCG Nano cho các hạt xi măng siêu nhỏ 

len lỏi vào cát tạo nên cốt liệu mịn cho ra vữa dẻo mịn, bám 
dính tốt, giảm rơi vãi tăng 10% độ che phủ.

CÔNG THỨC CẢI TIẾN MỚI NHẤT ĐÁNG ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC XÂY TÔ

Nước sạch
vừa đủ

Nước sạch
vừa đủ

Công nghệ SCG Nano
có trong SCG Super Wall,
phát triển các phân tử xi măng đặc 
biệt ở mức độ Nano, tạo khả năng 
liên kết cực kỳ chặt chẽ, giảm thiểu 
số lượng các lỗ rỗng, cho ra công 
thức cường độ cao giúp giảm lượng 
xi măng sử dụng.


