
 

  

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

LB - Matit 
Vữa sửa chữa thẩm mỹ bề mặt bê tông 

MÔ TẢ 

▪ LB-Matit là một loại vữa xi măng polyme cải tiến, 1 

thành phần, có chứa silicafume dùng để sửa chữa thẩm 

mỹ bề mặt bê tông và tạo lớp phủ mỏng đẹp. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Chuẩn bị bề mặt 

▪ Các bề mặt bê tông và vữa phải được làm sạch 

không dính dầu mỡ và các tạp chất khác. 

▪ Các bề mặt hút nước phải được bão hòa bằng nước 

toàn bộ trước khi thi công LB-Matit. 

Trộn 

▪ Tỉ lệ trộn LB-Matit : nước = 1 : 4 (theo khối lượng) 

(5,5 lít nước cho 1 bao 25 kg) 

▪ LB-Matit phải được trộn trong thùng sạch bằng máy 

trộn điện tốc độ thấp (tối đa 500 vòng/phút). Cho nước 

sạch vào thùng trộn và sau đó cho từ từ LB-Matit vào 

trong khi vẫn tiếp tục trộn. Trộn đều hỗn hợp trong ít 

nhất 3 phút. 

Định mức 

▪ 1 bao cho khoảng 12,2 lít vữa. Cần khoảng 82 bao 

cho 1 m
3
 vữa; 

Thi công 

▪ Thi công LB-Matit bằng dao nhựa hoặc bay. Thi 

công vữa đã trộn lên bề mặt nền. Nén chặt vật liệu vào 

các gờ cạnh nơi sửa chữa và thi công dần về chính 

giữa. 

Bảo dưỡng 

▪ Để đạt được toàn bộ tính năng của vật liệu gốc xi 

măng thì việc bảo dưỡng là điều tối quan trọng. Nếu 

thời tiết ấm, có giá nên cần tiến hành các biện pháp 

bảo dưỡng thông thường (sử dụng tấm polyethylene 

hoặc bao bố ẩm) để tránh vữa bi khô quá sớm. 

Vệ sinh 

▪ Loại bỏ LB-Matit chưa đông cứng ra khỏi các dụng 

cụ và thiết bị bằng nước. Các vật liệu đã bị đông cứng 

chỉ có thể được loại bỏ bằng các biện pháp cơ học. 

 

CÁC ỨNG DỤNG 

LB-Matit được dung như một loại vữa để sửa chữa 

các khiếm khuyết nhỏ trên bề mặt: 

▪ Bê tông 

▪ Vữa 

  ▪  Đá 

  LB-Matit là một loại vữa làm đẹp bề mặt được thiết 

kế để giảm thiểu những khiếm khuyết bề mặt do tháo 

khuôn, bị rỗ tổ ong và rất thích hợp cho các công việc 

sửa chữa nhỏ cho: 

  ▪ Các cấu kiện bê tông đúc sẵn 

  ▪ Bê tông cần bề mặt đẹp 

  ▪ Cột và dầm 

 Là vữa san bằng và lớp phủ hoàn thiện cho bê tông, 

vữa dặm vá và vữa trát. 

ƯU ĐIỂM  

▪ Chỉ cần them nước vào là có thể sử dụng được ngay 

▪ Tính thi công tuyệt hảo 

▪ Cường độ phát triển nhanh 

▪ Cường độ cơ học tốt 

▪ Kết dính rất tốt với bề mặt nền 

▪ Không ăn mòn cốt thép, không độc. 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT  

▪ Dạng                       : bột màu xám 

▪ Khối lượng thể tích : 2.05 kg/lít (vữa tươi) 

▪ Thời gian cho phép thi công : ~ 30 phút (ở 27
0
C) 

▪ Cường độ nén          : ≥ 20 MPa 1 ngày 

                                     ≥ 50 MPa 28 ngày 

▪ Độ dày của lớp thi công tối đa 5 mm. 

ĐÓNG GÓI, LƯU TRỮ, HẠN SỬ DỤNG 

▪ Bao 25 kg. Hạn sử dụng 06 tháng trong điều kiện 

đóng kín, để sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát. 

AN TOÀN 

▪ Không đổ bỏ vào đường cống nước thải. 

▪ Nên mang găng tay và các dụng cụ bảo hộ cần 

thiết khi sử dụng. 

▪ Nếu văng vào mắt phải rửa ngay bằng nước sạch. 
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