
MC Grout 
Vữa chèn không co. 

 
 

Thuộc tính sản phẩm 
 

• Có khả năng chảy lỏng tuyệt vời cho phép chế tạo vữa lỏng để rót, bơm, phun 
• Có khả năng bù co ngót, bảo toàn thể tích trám, kiểm soát được sự giãn nở. 
• Đạt cường độ nén cao ở tuổi sớm cho phép chịu tải sớm, đẩy nhanh tiến độ. 
• Dễ sử dụng, chỉ cần trộn với nước là có hỗn hợp vữa sử dụng ngay. 

 
 
 

Ứng dụng 
 

• Chèn các mối nối kết cấu, các vết nứt. 
• Rót, bơm vào các cấu kiện bê tông đúc sẵn, chân bệ móng máy, bu lông neo, trụ cầu. 
• Trám khe hở giữa các kết cấu đúc sẵn, trám lỗ tổ ong trong bê tông. 
• Xử lý chống thấm và gia cố các công trình xây dựng, các đường hầm và các công trình ngầm. 

 
 
 

Ghi chú 
 

 

MC Grout  là loại vữa gốc xi măng sử dụng ngay, 
tự san bằng, đạt cường độ cao sớm, bù co ngót. 

Có thành phần cốt liệu đã được chọn lọc và trộn 
sẵn để tạo ra hỗn hợp có độ đặc đồng nhất. 

Thi công chèn khe hẹp cần lỗ hổng tối thiểu: 
5mm 

Mật độ: 74-75 bao cho 1m3 (phụ thuộc vào 
lượng nước trong vữa) 

Liều lượng điển hình: 1,9 kg bột tạo 1 lít vữa. 

Trước khi thi công các bề mặt bê tông phải được 
làm sạch, không dính dầu, nhớt và các chất bẩn, 
bề mặt kim loại không được rỉ sét, không đọng 
nước. 

Làm nhám bề mặt bê tông và làm ẩm bão hòa 
bề mặt bê tông sau khi đã được làm nhám trước 
khi thi công. 

Sử dụng máy trộn, không nên trộn bằng tay, 

Trộn trong máy trộn 3 phút sao cho hỗn hợp 
nhuyễn đạt yêu cầu độ chảy theo yêu cầu thi 
công. 

Nên thi công ngay sau khi trộn vữa để đạt hiệu 
quả cao nhất, trong quá trình thi công phải đảm 
bảo dòng chảy vữa phải liên tục. 

Bảo dưỡng bề mặt lộ thiên của vữa ngay khi vữa 
vừa ráo mặt, tránh bề mặt bị khô sớm. 

Không chứa các chất độc hại, an toàn khi sử 
dụng với các nguyên tắc an toàn trong xây dựng. 
Ví dụ như sử dụng găng tay, kính an toàn,... 

Tránh tiếp xúc với thực phẩm và đồ dùng, tránh 
tiếp xúc lâu với da. Trong trường hợp nhiễm bẩn 
cần rửa kỹ bằng nước. Khi bị văng lên mắt hoặc 
miệng cần rửa kỹ bằng nước sạch và tìm hỗ trợ 
y tế ngay lập tức. 
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Thông số kỹ thuật MC Grout 
 

Đặc điểm Đơn vị Thông số Nhận xét 

Khối lượng thể tích Kg/lít 1.6 - 2.0  

Lượng nước trộn Lit 1.2 - 1.7 (lit/10kg Grout) 

Thời gian ninh kết ban đầu Giờ >= 4  

Thời gian ninh kết sau cùng Giờ 7 - 9  

 
Cường độ nén 

 

1 ngày >= 20N/mm2 ASTM C349/C109 

3 ngày >= 40N/mm2 ASTM C349/C109 

7 ngày >= 50N/mm2 ASTM C349/C109 

28 ngày >= 60N/mm2 ASTM C349/C109 

 
 

Đặc tính sản phẩm MC Grout 
 

Dạng Bột 
Hạn sử dụng 8 tháng 

 

Hình thức đóng gói 25Kg 
 

Các sản phẩm được dựa trên các bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm và có thể thay đổi theo thực tế. Để xác định 
tính phù hợp kỹ thuật từng sản phẩm, các bài kiểm tra sơ bộ cần được thực hiện theo các điều kiện áp dụng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lưu ý: Các thông tin trên bảng dữ liệu này được dựa trên kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu của chúng tôi. Tuy nhiên, nó không có tính 

ràng buộc về mặt pháp lý.Các thông tin trên có thể được điều chỉnh để phù hợp với từng kết cấu riêng lẻ, từng mục đích sử dụng và theo 

theo từng điều kiện của địa phương. Các thông số kỹ thuật của chúng tôi chỉ được xác nhận khi có sự quan sát theo dõi trong quá trình sử 

dụng. Điều này cho phép chúng tôi chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của dữ liệu này trong phạm vi của các điều khoản và điều kiện bán 

hàng - giao hàng và dịch vụ. Các khuyến nghị của nhân viên chúng tôi khác với dữ liệu có trong tờ thông tin này chỉ ràng buộc nếu được đưa 

ra dưới dạng văn bản. Các quy tắc kỹ thuật được chấp nhận phải luôn được tuân thủ. 

Phiên bản 12/2019. Đã có một số thay đổi về kỹ thuật trong bản in này. Các phiên bản cũ hơn không còn hiệu lực và không được sử dụng 

nữa. Nếu phát hành bản sửa đổi kỹ thuật mới, ấn bản này sẽ tự động không còn hiệu lực. 
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