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Vữa khô xây tô                       (TCVN 4314:2003) được phát triển dựa trên dây chuyền thiết bị hiện đại và quy trình
kiểm soát chất lượng đạt tiêu chuẩn CHẤT LƯỢNG THÁI LAN. Với kinh nghiệm hơn 100 năm trong lĩnh vực 
vật liệu xây dựng tại Thái Lan và Đông Nam Á, tập đoàn SCG luôn mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất
nhằm cung cấp những giải pháp tối ưu về vật liệu xây dựng cho khách hàng. 

Vữa khô xây tô                       là sản phẩm được nghiên cứu dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế và trải nghiệm của 
chủ nhà, nhà thầu và thợ xây, phù hợp với ứng dụng thi công như xây và tô trát cho các hạng mục: tường, sàn, nền.
           Vữa khô xây tô                       với thành phần chính là xi măng Poóc-Lăng hỗn hợp và cát chất lượng cao, 
tiện lợi, dễ sử dụng khi chỉ cần trộn vữa khô với lượng nước sạch vừa đủ để cho ra hỗn hợp vữa chất lượng cao.
           Vữa khô xây tô                       với độ dẻo phù hợp dễ thao tác trên bề mặt tường, nhờ đó tăng độ bám dính 
và dẻo mịn khi thi công giúp tiết kiệm thời gian trong công tác xây tô.
           Vữa khô xây tô                       giúp chống răng nứt bề mặt, tường láng mịn và tăng khả năng chống thấm cho
công trình. 
               

2. TỶ LỆ PHỐI TRỘN VỮA KHÔ XÂY TÔ 

01 bao      
(40kg)

08 - 10 lít nước sạch

nước sạch

Sử dụng nước sạch
cho hỗn hợp vữa xây, tô

Cho lượng nước sạch vừa đủ
trộn đều đến khi đạt độ dẻo 
phù hợp để thi công
  

Nên sử dụng hỗn hợp
vữa trộn trước 60 phút

Bảo quản vữa khô trong môi 
trường khô, thoáng, cách ẩm

Không xếp bao vữa khô
cao quá 10 bao

Để vữa khô cách tường
20cm, cách mặt đất 10cm


