
 

 QUICSEAL – sự lựa chọn của chuyên gia về chất lượng các sản phẩm và hệ thống cho công trình xây dựng 

QUICSEAL 620 

Tên sản phẩm 

Vữa màu chà ron hạt mịn (FG) 

Mô tả sản phẩm 

Quicseal 620 là vữa màu có công thức đặc biệt bao gồm xi măng, chất độn chọn lọc, nhựa tổng hợp 

và phụ gia.  

Quicseal 620 khi trộn với nước hoặc Quicseal 609 (Latex) đóng rắn hình thành lớp vữa bền vững 

kháng nước. Có thể dùng cho khe rộng đến 3 mm. 

Ứng dụng tiêu biểu 

Quicseal 620 thích hợp chèn cho các khe của gạch gốm sứ, gạch mỏ, gạch nung, gạch khảm, đá tự 

nhiên,…: 

 Cho cả tường và sàn; 

 Cho khu vực bên trong và ngoài nhà; 

 Hồ bơi. 

Đề nghị 

 Để sử dụng cho gạch bề mặt có lỗ li ti, nhám, kiểm tra để chắc chắn có thể vệ sinh sạch bề 

mặt sau khi chà roong. 

 Để ứng dụng cho những khe rộng hơn 3mm, sử dụng Quicseal 621 vữa màu có cỡ hạt lớn. 

 Để sử dụng cho khe chống a-xít, sử dụng Quicseal 613 Tile grout. 

 huẩn bị bề m t thi công 

Để đảm bảo vữa kết dính và bám dính hiệu quả. Các khe chà ron phải sạch và không chứa bụi, dầu 

mỡ hoặc bất kể tạp chất. Bột xi măng, dầu, mỡ hoặc bất kể chất nào có thể làm giảm độ bám dính của 

Quicseal 620 thì phải được loại bỏ. 

Nên đợi sau 7 ngày mới chà ron nếu không sử dụng keo dán gạch Quicseal 600. Nếu sử dụng 

Quicseal 600 để dán gạch có thể chà roong sau 3 đến 4 giờ. 

H  ng d n c ch tr n 

Đổ 1,3 lít nước hoặc Quicseal 609 vào thùng chứa sạch.  Từ từ cho 5 kg Quicseal 620 và trộn với máy 

trộn tốc độ chậm cho đến khi đạt được hỗn hợp vữa đồng nhất và không vón cục. 

Thi công 

Chèn đầy roong với Quicseal 620 và chèn chặt bằng bay hoặc chổi cao su. Để lớp vữa khô từ từ như 

đóng màng thì mới tiến hành làm sạch. 

Làm sạch vữa dư với miếng xốp ẩm. Giặt miếng xốp với nước và tiếp tục quá trình cho đến khi toàn bộ 

lớp vữa thừa được loại bỏ.  

Roong sau khi hoàn thành tránh mưa, ánh nắng gay gắt ít nhất 24 giờ. 

 

 



 

 QUICSEAL – sự lựa chọn của chuyên gia về chất lượng các sản phẩm và hệ thống cho công trình xây dựng 

Thông số kỹ thuật 

Đ c tính Kết quả 

Dạng Dạng bột 

Màu Vui lòng tham khảo bảng màu 

Tỉ lệ trộn 

3,6 – 3,8 : 1,0 (theo trọng lượng) 

(Quicseal 620 : Nước) hoặc 

(Quicseal 620 : Quicseal 609) 

Tỉ trọng sau khi trộn 1,99 kg/lít 

Thời gian sống Khoảng 45 phút 

Nhiệt độ thi công Từ 5
o
C đến 45

o
C 

Đóng rắn hoàn toàn Sau 24 giờ 

Vệ sinh 

Tất cả các công cụ có thể được làm sạch bằng nhiều nước trước khi keo đóng rắn. Sau khi đã đóng 

rắn, việc làm sạch trở nên rất khó khăn nhưng thường có thể được loại bỏ bởi các phương tiện cơ học.  

Đ  phủ 

Số lượng Quicseal 620 sử dụng phụ thuộc bề rộng khe, cỡ và độ dày gạch. 

Đóng gói 

Quicseal 620 được cung cấp trong bao 20 kg. 

Bảo quản 

12 tháng trong điều kiện bảo quản ở nơi mát và bao chưa mở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L u ý quan trọng 

Các  thông  tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của QUICSEAL. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ 

năng kỹ thuật và họ tự làm và tự chịu rủi ro. Thông tin sản phẩm trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và 

thông số kỹ thuật cho  việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. QUICSEAL không chịu trách nhiệm với với bất kỳ sai sót nào do tay 

nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất hãy liên hệ với 

QUICSEAL. 

Tham chiếu số QS 620/09032016 
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