
	  

	  
	  

BỘT	  TRÉT	  TƯỜNG	  NGOÀI	  TRỜI	  
	  
1.	  Mô	  tả:	  Bột	  trét	  thông	  dụng	  để	  làm	  phẳng	  tường	  ngoài	  trời	  trước	  khi	  sơn	  phủ,	  đã	  được	  nhiệt	  đới	  hóa	  
hoàn	  toàn,	  phù	  hợp	  với	  tất	  cả	  các	  loại	  công	  trình	  xây	  dựng.	  

§ Thành	  phần:	  Vinyl	  Acrylic	  và	  các	  Tamol	  điển	  hình,	  các	  chất	  phụ	  gia	  hoạt	  tính	  và	  các	  chất	  bổ	  trợ	  
khác.	  

§ Bề	  mặt	  áp	  dụng:	  Bêtông,	  vữa	  ximăng,	  trần	  thạch	  cao	  hoặc	  trên	  bề	  mặt	  chống	  thấm.	  
§ Các	  đặc	  tính	  vượt	  trội	  như:	  

o Nhiệt	  đới	  hóa	  hoàn	  toàn	  cho	  độ	  bền	  cao,	  chịu	  ẩm,	  không	  bong	  rộp.	  
o Liên	  kết	  chặt	  chẽ	  với	  các	  mao	  quản	  của	  bêtông	  và	  vữa	  ximăng.	  	  
o Có	  tác	  dụng	  làm	  phẳng	  bề	  mặt	  lồi	  lõm,	  giảm	  mức	  độ	  tiêu	  hao	  của	  sơn	  phủ.	  

§ Đóng	  gói:	  Bao	  40kg.	  	  
§ Định	  mức:	  0.8	  -‐	  1.0	  m2/kg	  cho	  02	  lớp,	  tùy	  theo	  bề	  mặt	  vật	  liệu.	  	  
§ Sản	  phẩm	  tương	  thích	  khuyên	  dùng:	  Các	  loại	  sơn	  lót,	  sơn	  trang	  trí	  của	  KOVA.	  

	  
2.	  Thông	  số	  kỹ	  thuật:	  
	  

Tên	  chỉ	  tiêu	   Phương	  pháp	  thử	   Kết	  quả	  thử	  nghiệm	  
Characteristic	   Test	  method	   Test	  result	  

1.	  Độ	  lưu	  động/Consistency	  
• Tỉ	  lệ	  nước/bột	  ứng	  với	  độ	  lưu	  dộng	  trên	  

Water-‐skim	  ratio	  for	  mixture	  to	  reach	  the	  
above	  consistency	  

TCVN	  3121	  :	  1979	  

11,8	  (cm)	  
41,0	  (%)	  

	  
	  

2.	  Thời	  gian	  đông	  kết/Time	  of	  setting	  
TCVN	  6017	  :	  1995	  

	  
• Bắt	  đầu/Initial	  set	   335	  min	  
• Kết	  thúc/Final	  set	   460	  min	  

3.	  Độ	  nghiền	  mịn	  (phần	  còn	  lại	  trên	  sàng	  0,08	  mm)	  
TCVN	  4030	  :	  2003	   0,4	  (%)	  

Fineness	  test	  (retained	  content	  on	  sieve	  0,08	  mm)	  
4.	  Khối	  lượng	  thể	  tích	  xốp	  
Bulk	  density	  

TCVN	  7239	  :	  2003	  
Phần	  5.3	   1002	  (g/dm3)	  

5.	  Độ	  bền	  nước	  sau	  khi	  ngâm	  72	  giờ	  
Water	  resistance	  after	  72	  h	  soaked	  

TCVN	  7239	  :	  2003	  
Phần	  5.3	  

Bề	  mặt	  không	  bị	  
bong	  rộp	  

No	  blister	  on	  tested	  
surface	  

6.	  Độ	  bám	  dính	  sau	  96	  h	  
TCVN	  236	  :	  1999	   0,62	  (Mpa)	  

Adhesive	  strength	  after	  96	  h	  
7.	  Độ	  giữ	  nước	  
Water	  retension	  

TCVN	  7239	  :	  2003	  
Phần	  5.3	   98,5	  (%)	  

8.	  Độ	  cứng	  bề	  mặt	  sau	  96	  h	  
TCVN	  2098	  :	  1993	   0,26	  Hardness	  of	  surface	  after	  96	  h	  

	  



	  

3.	  Hướng	  dẫn	  thi	  công:	  
§ Chuẩn	  bị	  bề	  mặt:	  	  

o Tường	  mới	  phải	  để	  khô	  và	  ổn	  định	  kết	  cấu.	  Làm	  sạch	  bụi	  bẩn.	  	  
o Tường	  cũ	  phải	  cạo	  bỏ	  dầu	  mỡ,	  rêu	  mốc,	  các	  lớp	  sơn,	  vôi	  cũ	  sau	  đó	  rửa	  kỹ	  bằng	  nước	  sạch	  và	  

để	  khô.	  	  
o Nếu	  thời	  tiết	  quá	  khô	  thì	  cần	  làm	  ẩm	  tường	  trước	  khi	  thi	  công	  mastic.	  
o Nếu	  tường	  có	  vết	  nứt	  phải	  trám	  trét	  bằng	  chống	  thấm	  dẻo	  CT-‐14	  trước.	  

§ Thi	  công:	  
o Bước	  1:	  Pha	  bột	  trét	  và	  nước	  sạch	  theo	  tỉ	  lệ	  khoảng	  16-‐20	  lít	  nước	  sạch/bao	  (tùy	  thuộc	  vào	  

thời	  tiết).	  Cho	  bột	  trét	  từ	  từ	  vào	  nước	  sạch	  khuấy	  thật	  kỹ	  cho	  vừa	  độ	  sệt.	  Để	  yên	  trong	  5	  
phút,	  sau	  đó	  khuấy	  lại	  cho	  tan	  đều.	  

o Bước	  2:	  Dùng	  bay	  trét	  02	  lớp,	  mỗi	  lớp	  cách	  nhau	  từ	  3-‐4	  giờ	  và	  độ	  dày	  2	  lớp	  không	  quá	  
1.5mm.	  Nếu	  trét	  quá	  dày	  sẽ	  làm	  giảm	  độ	  bền	  của	  lớp	  bột	  trét.	  Dùng	  giấy	  nhám	  xả	  phẳng,	  
thổi	  sạch	  bụi.	  Sau	  6-‐8	  giờ	  có	  thể	  lăn	  sơn	  lót.	  

§ Lưu	  ý:	  
o Pha	  mastic	  bằng	  nước	  sạch,	  không	  được	  dùng	  nước	  bẩn.	  
o Dùng	  đến	  đâu	  trộn	  đến	  đó.	  Nên	  thi	  công	  hết	  trong	  vòng	  60	  phút	  để	  tránh	  bị	  đông	  kết.	  
o Không	  được	  pha	  thêm	  các	  loại	  bột	  khác	  vào	  mastic	  KOVA.	  

§ Bảo	  quản:	  Để	  nơi	  khô	  ráo	  và	  giữ	  kín.	  	  
	  

4.	  Những	  vấn	  đề	  thường	  gặp	  và	  cách	  khắc	  phục:	  Quý	  khách	  vui	  lòng	  liên	  hệ	  nhân	  viên	  bán	  
hàng,	  bộ	  phận	  chăm	  sóc	  khách	  hàng	  để	  biết	  thêm	  chi	  tiết.	  Ngoài	  ra	  quý	  khách	  có	  thể	  truy	  cập	  vào	  website	  
http://www.kovapaint.com	  để	  biết	  thêm	  thông	  tin.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Những	  thông	  tin	  trên	  đây	  của	  sản	  phẩm	  được	  áp	  dụng	  trong	  các	  điều	  kiện	  kiểm	  tra	  xác	  định.	  Quý	  khách	  hàng	  vui	  lòng	  liên	  hệ	  Bộ	  
phận	  hỗ	  trợ	  khách	  hàng	  của	  KOVA	  để	  biết	  thêm	  thông	  tin	  chi	  tiết	  và	  nhận	  giải	  đáp	  thắc	  mắc.	  


