
Sổ tay Hướng dẫn

CÁCH XỬ LÝ KHE NỐI TẤM 

CEMBOARD CHỐNG NỨT



CHUẨN BỊ VẬT TƯ
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Keo trám 
FX55

Bảo dẻo RF155

Sơn lót RF143

Cánh khuấy
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Khoan để trộn keo FX55

Máy hút bụi

Máy mài

Máy chà nhám

CHUẨN BỊ VẬT TƯ CÔNG DỤNG CỤ
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Giấy chà và bàn chà nhám

Cán gỗ để khuấy keo Dung môi vệ sinh công 
dụng cụ

CHUẨN BỊ CÔNG DỤNG CỤ

Bay bả



Giới thiệu chung
Việc sử dụng tấm Cemboard làm sàn chịu lực, vách ngăn chịu nước
đã trở nên phổ biến rộng rãi trong ngành xây dựng tại Việt Nam hiện
nay.

Thiết kế hệ khung sắt chịu lực gồm:
Thanh chính (đà ngang): là các thanh đứng (sắt U, I hoặc hộp) chịu 
lực theo phương ngắn nhất (chiều ngang nhà).

• Thanh phụ: là các thanh ngang (sắt hộp) chịu lực theo phương dài
nhất (chiều dài nhà). Khung xương được tạo thành bởi các thanh
chính và thanh phụ liên kết với khung xương bằng mối hàn hoặc
liên kết bằng bản mã sắt.

• Hệ khung chính nhịp cách nhau 41cm. Nhịp phụ cách nhau 122cm .
Thanh đôi nên dùng cho phần bắt đường ghép. Hoặc có thể thiết kế
hệ khung 61 x 61cm, 61cm x 122cm tùy vào yêu cầu và tải trọng của
mỗi công trình.
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Giới thiệu chung

Các bước lắp tấm cemboard:

• Đưa tấm Cemboard vào hệ khung. Toàn bộ phần cạnh của tấm
phải nằm trên hệ khung. Chiều rộng khe nối phải để hở từ 3-4mm
để bảo đảm độ co giãn (co rút) của tấm khi có thay đổi nhiệt độ
môi trường.

• Sử dụng vít tự khoan 4cm. Khoảng cách vít trên phần đường cạnh
20-30cm. Ở phần giữa tấm khoảng cách vít 30-40cm.

• Để tránh cho tấm bị nứt mép, nên bắt đinh cách đường mép cạnh
trên và cạnh dưới 2 cm và cách đường cạnh bên trái và bên phải
1.5 cm.

• Để tránh nứt dọc khe nối tấm khi có rung chấn, chuyển vị và thay
đổi nhiệt độ môi trường, NÊN DÙNG KEO XỬ LÝ MỐI NỐI CHUYÊN
DỤNG FX55.
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QUY TRÌNH XỬ LÝ KHE NỐI

Chuẩn bị Bề mặt

Dùng máy mài, máy cắt để cắt kết hợp mài lõm dọc khe nối tấm kích rộng x sâu tối thiểu
là 20mm x 3mm
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Bước 1/5: Quét lót
Dùng chổi hoặc lu quét lót RF143 dọc theo khe nối sau khi mài, rộng 10cm để loại bụi mịn
và tăng bám dính. Chờ khô ~15 phút

Sử dụng Keo trám khe đàn hồi FX55

RF143
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QUY TRÌNH XỬ LÝ KHE NỐI
Sử dụng Keo trám khe đàn hồi FX55

Bước 2/5: Trộn và trám keo FX55
Trộn đều keo 2 thành phần FX55 theo tỷ lệ 2:1, trám dọc khê nối và miết phẳng mặt.
Chờ khô ~24 giờ.

Bước 3/5: Chà nhám
Dùng máy chà và giấy nhám #180 để chà
nhám trước khi bả RF155

FX55



9

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHE NỐI
Sử dụng Keo trám khe đàn hồi FX55

Bước 4/5: Bả dẻo để sơn phủ
Trộn đều bả dẻo RF155 với nước theo tỷ lệ 20kg bả với 6-7L nước sạch, trộn cho đến
khi được hỗn hợp bả đều và dẻo. Dùng bay bả lên lớp keo FX55 dọc khe nối, chiều
dày bả <=1mm. Chờ khô 6-8 giờ trước khi chà nhám và sơn phủ hoàn thiện

Bước 5/5: Sơn phủ hoàn thiện
Dùng giấy chà nhám, chà nhám sau đó sơn 1 lớp lót và 2 lớp phủ hoàn thiện.



LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Keo trám khe đàn hồi FX55 là hệ keo 2 thành phần, khả năng đóng rắn/khô
của keo phụ thuộc rất nhiều vào quy trình trộn. Phải đảm bảo trộn ĐÚNG TỶ
LỆ công bố của nhà sản xuất.
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Bước 1:
Mở thùng keo FX55, để riêng
thành phần A (màu Trắng) và
thành phần B (màu đen).

Bước 2:
Khuấy đều thành phần A (màu trắng)
để tăng độ linh động, giúp quá trình
trộn keo nhanh hơn.

QUY TRÌNH TRỘN KEO FX55
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Bước 3:
Đổ thành B (màu đen) vào thùng
chứa thành phần A (màu trắng)

Bước 4
Trộn đều thành phần A và B. Di
chuyển cần trộn lên và xuống
trong khi trộn. Giữ chặt thùng trộn
để tránh bị đổ.

QUY TRÌNH TRỘN KEO FX55



12

Keo chưa được trộn đều. Thành
phần B chưa được trộn kỹ.

Dùng 1 thanh gỗ để lấy và kiểm 
tra keo ở phần đáy thùng nhằm 
bảo đảm keo FX55 được trộn 
đều, đồng nhất.

QUY TRÌNH TRỘN KEO FX55
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Phải tiến hành trộn tiếp đến khi
keo đồng nhất

Trộn đến khi đều và tạo thành 1
màu đồng nhất.

QUY TRÌNH TRỘN KEO FX55
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM



THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
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Phân phối bởi
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