
Bột trét tường cao cấp nội & ngoại thất
Homecote Wall Putty Interior & Exterior

Mô tả Homcote Wall Putty Interior & Exterior là một loại bột vữa lót mịn. Khi trộn với 

nước tạo hỗn hợp dùng để sữa chữa lỗi (rãnh, vết lõm, vết nứt nhỏ. . . ) trên bề

mặt bê tông, hồ vữa, cho bề mặt láng mịn. Sản phẩm có thể sử dụng cho cả

 trong nhà và ngoài trời và cho độ bám dính rất tốt.

Mục đích sử dụng Homecote Wall Putty Interior & Exterior được sử dụng để sửa những lỗi và tạo 

bề mặt láng mịn trên  bê tông, hồ vữa, gạch . . .

Đặc tính sản phẩm

Loại Hỗn hợp giữa xi măng, bột độn và phụ gia.

Thành phần

Xi măng 20 - 30 %

Bột độn 70 - 80 %

Phụ gia 0 - 2 % 

Màu sắc Màu trắng

Tỷ trọng 1.2 kg/lít. (bột khô)

Độ phủ lý thuyết 1.2-1.3 Kg/ m2/ 2 lớp (tùy thuộc vào loại bề mặt)

Độ dầy 1-2 mm /1 lớp

Điều kiện bảo quản bảo quản nơi khô ráo

Thời gian bảo quản 12 tháng tình trạng nguyên bao

Khối lượng 40 kg/ 1 bao

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt Làm sạch bụi bẩn khỏi bề mặt, không để lại nước trên bề mặt, sửa chửa

những vết nứt trước khi gia công.

Chuẩn bị hỗn hợp

   Tỷ lệ pha trộn: Homecote Wall Putty Interior and Exterior : Nước sạch = 2.5 - 2.7kg : 1kg

Cho đủ lượng nước yêu cầu vào thùng chứa. Cho từ từ Homecote Wall Putty 

Interior & Exterior vào và trộn đều cho đến khi tạo hỗn hợp mịn và đồng nhất.

Nếu hỗn hợp quá đặc  là do để lâu trước khi thi công, không cần cho thêm nước

vào để pha loãng.

Hệ thống yêu cầu 1. Gia công lớp thứ 1 có độ dầy khoảng 1-2 mm bằng bay hay dao trét lên

bề mặt đã vệ sinh.

2. Gia công lớp thứ 2 có độ dầy tương tự sau khi lớp thứ 1 khô khoảng 1,5 - 2 giờ.

3. Làm mịn bề mặt bằng giấy nhám thích hợp.

Lưu ý - Không gia công lên bề mặt có nhiệt độ quá 40oC.

- Nếu bề mặt khô và có độ thấm hút cao, cần làm ẩm và giảm nhiệt độ bề mặt 

trước khi gia công.

Vệ sinh Làm sạch dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng

Cảnh báo Mang dụng cụ bảo vệ da và mắt khi tiếp xúc với sản phẩm. Mang quần áo bảo hộ

và kính khi gia công. Nếu để sản phẩm văng vào mắt, cần rửa ngay bằng nước sạch

và đến bác sĩ kiểm tra.

Thông tin thêm Những thông tin được đưa ra bên trên dựa trên những hiểu mới mới nhất của chúng tôi  tại phòng

nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên khi sản phẩm được sử dụng ngoài những điều kiện

kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không thể bảo đảm chất lượng của sản phẩm như công bố.

Chúng tôi có thể thay đổi những thông tin đưa ra trên đây nhưng không thông báo trước.

Bột trét tổng hợp cho bề mặt phẳng mịn


