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THÔNG TIN SẢN PHẨM 

LB-GROUT M40 
Vữa rót tự chảy không co tính năng chống thấm, chống ăn mòn cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG 

▪ LB GROUT là loại vữa tự chảy không co, tính 

năng chống thấm chống ăn mòn cao 

▪ Dùng cho các kết cấu của các công trình: dân 

dụng, công nghiệp, thích hợp cho các mối nối, 

mạch ngừng thi công, lỗ công nghệ, các bệ móng 

máy, nơi có mật độ thép dày,... 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT  

▪ Độ chảy xoè của hỗn hợp vữa từ 22-30cm (kiểm 

tra bằng ống Suttard); 

▪ Hỗn hợp vữa giảm phân tầng, tách nước, có tính 

nở nhẹ; 

▪ Cường độ nén của vữa mác 40 (N/mm2); 

▪ Vữa có tính năng chống thấm và chống ăn mòn 

cao, chống nứt và bền cacbonát hoá. 

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM 

▪ Dạng bột, trộn sẵn; 

▪ Màu sắc: xám; 

▪ Bao gói: 25kg/bao 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

▪ Trộn sản phẩm với nước theo tỷ lệ Nước/Bột = 

0,14-0,16 (3,5-4,0 lít/1bao 25kg). Một bao cho 

khoảng 13,1 lít vữa. Cần 76 bao cho 1 m3 vữa. 

▪ Có thể trộn thếm đá vào hỗn hợp vữa khi dùng 

cho các lỗ công nghệ có kích thước lớn. Sử dụng 

đá có kích thước 5-10mm đã được rửa sạch và làm 

bảo hòa nước. Tỷ lệ trộn 10-15 kg đá/ 1 bao 25kg; 

▪ Nên sử dụng sản phẩm đã trộn với nước trong 

thời gian khoảng 30-60 phút; 

▪ Thời gian sử dụng sản phẩm 06 tháng kể từ ngày 

sản xuất; 

▪ Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. 

HỖ TRỢ SAU BÁN HÀNG 

▪ Tư vấn kỹ thuật cho phù hợp điều kiện thi công; 

▪ Hướng dẫn sử dụng sản phẩm tại công trường; 

▪ Hỗ trợ khách hàng 24/24. 

 

DESCRIPTION AND APPLICATION 

▪ LB GROUT là non-shrinkage grout with high-

waterproofing, anti-corrosion feature; 

▪ Use for structures of civil and industrial building, 

suitable for joints, stop execute the work, gaps 

technology, machine foundations, places have 

high steel density,... 

FEATURE OF TECHNICAL 

▪ Slump of mix mortar from 22-30cm (test by 

Suttard pipe); 

▪ Mix mortar low-bleeding and minor-expansion; 

 

▪ Compressive strength of mortar 40 (N/mm2); 

▪ Product with high waterproofing, anti-corrosion 

feature, anti-crack and durable carbonate. 

ASPECT OF PRODUCT 

▪ Type: Power; 

▪ Color: grey; 

▪ Packaging: 25kg/bag. 

DIRECTIONS FOR USE 

▪ Mix product with water content according to ratio 

Water/Power=0,14-0,16 (3,5-4,0 liters of water/01 

bag 25kg). One bag yield approx. 13,1 litres of 

mortar. Approx. 76 bags required for 1m3 of mortar. 

▪ Can add coarse aggregate to mix mortar when 

use for big technical gaps. Use coarse aggregate 

size 5-10mm to be clean and saturated. Ratio to 

mix 8-10 kg aggregate/ 1 bag 25kg; 

▪ Mix mortar should be used within 30-60 

minutes; 

▪ Expiry date 06 months from the production date; 

 

▪ Keep in cool and dry places. 

AFTER-SALE SERVICES 

▪ Technical consulting for according to condition 

works; 

▪ Guide use product in building; 

▪ Technical assisstance 24/24 hour. 
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PRODUCT SPECIFICATION 

LB GROUT M40 
Non-Shrinkage Grout With High-Waterproofing, Anti-Corrosion Feature 

  

              

 

 

BẢNG 1: CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA VỮA M40 

TABLE 1: TECHNICAL PROPERTIES OF LB GROUT M40 

 

TT 

No. 

Chỉ tiêu 

Technical properties 

Đơn vị 

Units 

Mức chất lượng 

Quality 

Phương pháp kiểm tra 

Test Method 

1 
Độ chảy xoè 

Slump of mix mortar 
cm 22-30 

Ống Suttard  

Suttard pipe 

2 
Độ tách nước 

Bleeding 
% 0 TCVN 3109:1993 

3 
Độ nở của hỗn hợp vữa 

Expanding of mix mortar 
% ≥ 0,1 ASTM C940-03 

4 
Độ nở của vữa ở tuổi sau 28 ngày 

Expanding of mortar after 28 days 
% 0,05÷0,3 TCVN 6068:2004 

5 

Cường độ chịu nén của vữa 

Compressive strength 
N/mm2  TCVN 3121-11:2003 

- 3 ngày (3 days)  ≥ 20  

- 7 ngày (7 days)  ≥ 30  

- 28 ngày (28 days)  ≥ 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn khi sử dụng sản phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế của 

chúng tôi. Các thông tin trên đây chỉ mang bản chất chung, khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra mức độ thích hợp theo từng 

trường hợp cụ thể. 

 Note: Techinical information and directions for use this product based on knowledge and practical experience of us. Above 

information general nature only, when used product need to check for each specific case. 
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