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MC-Latex  
Phụ gia polyme cho vữa xi măng và keo dán gạch 
 

Tính chất sản phẩm  

 
• Polyme styren-butadien cô đặc, có thể hoà tan 
• Cải thiện tính chất của vữa xi măng: Thời gian thi công lâu hơn và tốt hơn, ít hấp thụ nước hơn, độ bám 
dính cao hơn và độ đàn hồi tốt hơn 
• Cho phép ứng suất thấp khi trong quá trình ninh kết, giảm tình trạng co nứt của vữa 

Lĩnh vực ứng dụng 

 
• Vật liệu có tính kiềm như vữa xi măng và hỗn hợp keo dán gạch. 
 

Phương pháp thi công  

 
Tác nhân kết nối tạo bám dính 
Pha xi măng với MC-Latex cho đến khi đạt được 
được hỗn hợp đồng nhất. Không được pha loãng 
với nước. 
Sử dụng cọ để quét hồ xi măng lên bề mặt được 
chuẩn bị trước. Việc thi công lớp phủ xi măng tiếp 
theo phải được tiến hành trong khi lớp liên kết còn 
ướt. Không thi công trực tiếp dưới ánh nắng hoặc 
tránh gió mạnh. 
 
Sử dụng cho vữa cao cấp (vữa tô trát, bảo vệ) 
Thêm MC-Latex với tỷ lệ 1: 1 vào nước sạch sau 
đó trộn với xi măng và cát đến khi đạt được khả 
năng thi công tối ưu cho khu vực sử dụng đặc biệt 
 
Tỉ lệ trộn tham khảo: 
MC-Latex     5 – 7 L 
Nước           5 – 7 L 
Xi măng        ~ 50 kg 
Cát               ~ 150 kg 
 
Vữa được thi công đồng đều lên bề mặt đã chuẩn 
bị. Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và gió mạnh. 
Đảm bảo vữa được bảo dưỡng đúng cách, ví dụ: 
che bằng vải ướt. 
 
Thời gian hong khô bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi 
trường xung quanh. Nhiệt độ cao và độ ẩm thấp sẽ 
đẩy nhanh quá trình hong khô, ngược lại nhiệt độ 
thấp và độ ẩm cao sẽ làm chậm quá trình hong 
khô.  

  
Sử dụng cho keo dán gạch cao cấp 
Thêm MC-Latex với tỷ lệ 1: 1 vào nước sạch và 
khuấy cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. Dần dần 
thêm bột dán gạch vào hỗn hợp nước-latex trong 
khi khuấy để hỗn hợp không bị vón cục. Sử dụng 
máy khuấy với tốc độ chậm (400 - 500 vòng / phút) 
và trộn tối thiểu 3 phút để tạo ra hỗn hợp đồng 
nhất.  
 
Khuyến cáo: sau khi khuấy, chờ đợi 5 phút để cho 
phép hỗn hợp phản ứng đồng đều, rồi khuấy lại 1 
phút nửa để đạt được khả năng thi công lâu dài. 
Để tránh ảnh hưởng tới các chất lượng, vật liệu đã 
ninh kết không nên trộn lại hoặc pha loãng. 
 
Tỉ lệ trộn tham khảo: 
MC-Latex          ~ 3.1 L 
Nước                 ~ 3.1 L 
Keo dán gạch      25 kg 
 
Thời gian thi công khoảng 30 phút. Sau khi trải keo 
dán gạch, cần đặt gạch vào ngay. Trong vòng 10 
phút có thể điểu chỉnh nhẹ vị trí gạch. 
 
Chú ý chung 
Bảo quản hỗn hợp trộn với MC-Latex khỏi độ ẩm 
cao cho đến khi hỗn hợp khô hoàn toàn. Tránh tác 
động cơ học mạnh trong quá trình bảo dưỡng vì 
điều này sẽ ảnh hưởng đến độ bền liên kết cuối 
cùng. 
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Thông số kỹ thuật của MC-Latex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đặc tính                                               Đơn vị         Giá trị*        Ghi chú 

Tỷ trọng          kg/L             ~ 1.1           

Độ uốn được tăng cường                       %                ~ 40          So sánh với hỗn hợp không có MC-Latex                    

Giảm hấp thu nước sau 24 giờ               %                ~ 13          So sánh với hỗn hợp không có MC-Latex 

 
* Các thông số kỹ thuật được dựa trên điều kiện phòng thí nghiệm (21°C ±2 và độ ẩm 60%) và có thể thay đổi trong điều kiện thi 
công thực tế. 

 
 

Đặc tính sản phẩm 

Màu sắc          Trắng sữa 

Lưu trữ          Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát và thông gió 

Hạn dùng          9 tháng từ ngày sản xuất và chưa mở nắp thùng 

Đóng gói                                                Thùng nhựa 20 L 
 

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 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 05/15. 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. 

 


