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Bộ kit RF134 
Bộ kit RF134 gồm những gì? 

Gồm: 3 thành phần 

1. Sơn lót RF143, là sơn acrylic latex, có tác dụng 

+ Loại bụi mịn  

+ Tăng bám dính 

+ Giảm co ngót cho keo 

+ Tăng độ bền uốn cho bề mặt 

 

Định mức: ~10-15m2/1lít 

 

2. Keo trám 2 thành phần RF134: là hệ keo cải tiến, kết hợp ưu điểm của keo 

epoxy và PU 

+ Giãn dài 100% 
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+ Bám dính trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau 

+ Chịu rung chấn, đàn hồi, không co ngót 

+ Dễ dàng thi công trên mặt dựng 

+ Dễ chà nhám và sơn phủ.  

 

Phù hợp xử lý nứt, trám khe đàn hồi cho tòa nhà cao tầng chịu nhiều rung 

chấn, chuyển vị. 

 

Định mức: ~6-7md/1 bộ 1kg 

 

3. Bả dẻo acrylic skim RF102 /RF155: bả dẻo dùng trong nhà và ngoài trời, 

để bả lên lớp keo RF134 sau khi khô, dễ dàng chà nhám và sơn phủ. Bả 

dẻo giúp loại bỏ khuyết tật bề mặt, tăng độ mịn, tạo phẳng để sơn phủ 

hoàn thiện. 

 

Định mức: 1.2kg/1m2 

 

Xem thêm thông tin sản phẩm tại đây hoặc tải catalogue RF134 

Rạch và mài mép khe nứt như thế nào là đúng cách? 

Dùng máy mài rạch dọc theo khe nứt, sâu tối thiểu 5mm, rộng 1-2cm, mở 

rộng mỗi bên ~2,5cm tính từ mép khe nứt. Mục đích là tăng diện trích trám 

keo để bảo đảm khả năng đàn hồi và giảm thiểu rủi ro nứt sau khi sơn phủ. 

Xem thêm hình a.  

 

 

Hình a. Quy cách rạch và mài mép khe nứt 1 

Xem thêm cách mài mép 

 

https://vinats.com/danh_muc_san_pham/keo-tram-moi-noi/
https://vinats.com/wp-content/uploads/2021/01/RF-134-catalogue.pdf
https://youtu.be/uXnVVuWHFws
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Xem chi tiết quy trình thi công tại đây  

 

Bộ kit RF134 làm được bao nhiêu mét dài? 

6-7m, với khe nứt 1x1cm  

Bộ kit RF134 dùng xử lý các dạng khe nứt nào? 

Phù hợp khe nứt lớn do tách lớp giữa các vật liệu khác nhau, do rung chấn, 

chuyển vị co ngót, các dạng khe nứt tiếp giáp: tường – dầm cột, cổ trần, khe 

nứt quanh lanh tô cửa (chéo, dọc) 

 

Tìm hiểu thêm các dạng nứt và cách xử lý tại đây 

Ngoài xử lý nứt, bộ kit RF134 còn có ứng dụng nào khác? 

Với ưu điểm bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau, đàn hồi, chịu 

rung chấn, chịu nước, bộ kit RF134 còn được sử dụng để chống thấm cổ ống, 

thay thế cho thanh trương nở, cho hiệu quả chống thấm cao, đặc biệt là các 

công trình chịu nhiều rung chấn, nhà cao tầng. 

Có bị nứt lại sau khi xử lý không? 

Keo trám cải tiến có độ giãn dài tới hạn trên 100%, chịu rung chấn, chuyển vị, 

đàn hồi. Nếu làm đúng theo kích thước khe yêu cầu và sử dụng đầy đủ các 

thành phần của bộ kit sẽ không bị nứt lại. 

Vì sao cần phải dùng sơn lót RF143? 

Cùng với việc rạch, mài mép khe nứt, sơn lót có vai trò RẤT quan trọng, giúp 

loại bụi mịn, tăng bám dính và giảm co ngót cho keo trám. Tương tích với keo 

trám RF134. Tìm hiểu thêm vì sao cần phải dùng sơn lót RF143 

Vì sao cần phải dùng keo trám RF134? 

Keo trám có khả năng bám dính tốt với nhiều vật liệu khác nhau, chịu rung 

chấn, chuyển vị, dễ dàng chà nhám. 

https://youtu.be/G5vPOpYUbVU
https://youtu.be/dx4qu15nMKA
https://youtu.be/8dJeXWITwD0
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Vì sao cần phải dùng bả dẻo RF102/RF155 đi cùng bộ kit? 

Là hệ bả dẻo chuyên dụng trong bộ kít xử lý nứt, loại bỏ khuyết tật bề mặt, tạo 

phẳng, giảm thiểu rủi ro nứt sau khi sơn. Bả dẻo RF102 dùng xử lý nứt trong 

nhà, RF155 dùng cho ngoài nhà. 

Cần bả làm 2 lớp để bảo đảm phủ hết các khuyết tật bề mặt và độ phẳng mịn, 

thẩm mỹ khi sơn phủ. 

Đâu là nguyên nhân gây nứt công trình? 

Tìm hiểu tại đây 

Trộn keo như thế nào là đúng cách? 

Cần dùng cánh khuấy chuyên dụng để khuấy, bảo đảm độ đồng nhất của keo.  

Khi khuấy, cần 1 người giữ chắc hộp keo. Tăng tốc từ từ, di chuyển cánh khuấy 

lên xuống và xung quanh, trộn trong vòng 1-2 phút, sau đó vét phần đáy và 2 

thành hộp để kiểm tra độ đồng nhất. 

Làm sao để sơn phủ hoàn thiện đẹp và không để lộ vệt xử lý? 

Mức độ hoàn thiện và thẩm mỹ sau khi sơn hoàn thiện phụ thuộc vào việc rạch 

khe, vát mép, miết keo và bả dẻo. Bảo đảm lớp bả dẻo phủ đều lên lớp keo 

RF134. Xả nhám và tạo phẳng. Sơn 2 lớp sơn lót và 2 lớp màu để che kín vệt xử 

lý. 

Miết keo như thế nào là đúng cách? 

Dùng bay inox và bàn bản điền đầy keo vào khe nứt, miết phẳng mặt để bảo 

đảm thẩm mỹ và tiết kiệm nhân công chà nhám. 

Tìm hiểu thêm về cách miết keo 

https://vinats.com/8-nguyen-nhan-gay-nut-cong-trinh-xu-ly-nut-rf134/
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Bộ dụng cụ xử lý nứt gồm những gì? 

Bộ kit xử lý nứt RF134 đã được ứng dụng xử lý các hạng mục nào, từ 
khi nào? 

Bộ kit xử lý nứt RF134 đã được ứng dụng để xử lý: 

- Nứt dọc khe nối tường gạch không nung và tường bê tông, dầm, cột tòa 

nhà chung cư cao tầng, nhà xưởng công nghiệp 

- Nứt chéo tường hầm nhà chung cư 

- Nứt quanh lanh tô cửa 

- Nứt chéo và dọc tường quanh hộp kỹ thuật 

- Nứt dọc khe nối tấm tường acotec, ALC 

Xem thêm các dự án đã thi công 

Độ bền xử lý nứt trong bao lâu? 

Theo tính toán của nhà sản xuất, nếu tuân thủ đúng quy trình, tuổi thọ xử lý có 

thể kéo dài 6-8 năm hoặc dài hơn, tùy theo điều kiện vận hành công trình. 

https://vinats.com/du-an/
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Bộ kit xử lý nứt RF134 sản xuất ở đâu, có kết quả test và CO, CQ 
không? 

Bộ kit xử lý nứt RF134 do tập đoàn Blue Label, Thái Lan nghiên cứu và sản xuất.  

Liên hệ với chúng tôi qua email: sales@vinats.com để có các tài liệu liên quan. 

Hãng có đào tạo, hướng dẫn xử lý cho công trình dự án không? 

Là đại diện ủy quyền tại Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng demo, đào tạo, hướng 

dẫn xử lý khi có yêu cầu. 

mailto:sales@vinats.com
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Có bộ kit để thi công thử và/hoặc demo dự án không? 

Có, bộ kit RF134 để thi công thử, demo dự án có bán tại Lazada và/hoặc qua 

hotline 038.224.1661 

 

Bộ kit FX55 
Bộ kit FX gồm những gì? 

Gồm: 3 thành phần 

1. Sơn lót RF143, là sơn acrylic latex, có tác dụng 

+ Loại bụi mịn  

+ Tăng bám dính 

+ Giảm co ngót cho keo 

+ Tăng độ bền uốn cho bề mặt 

 

Định mức: ~10-15m2/1lít 

 

2. Keo trám 2 thành phần FX: là hệ keo cải tiến, kết hợp ưu điểm của keo 

epoxy và PU 

+ Giãn dài +50% 

+ Bám dính trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau 

+ Chịu rung chấn, đàn hồi, không co ngót 

+ Dễ dàng thi công trên mặt dựng 

+ Dễ chà nhám và sơn phủ.  

 

Phù hợp xử lý chống nứt cho khe nối tấm tường acotec, ALC (bê tông khí 

chưng áp), EPS, cemboard, co giãn đàn hổi, chịu rung chấn, chuyển vị. 

 

Định mức: ~24md/bộ 4.5kg 

 

3. Bả dẻo acrylic skim RF102 /RF155: bả dẻo dùng trong nhà và ngoài trời, 

để bả lên lớp keo RF134 sau khi khô, dễ dàng chà nhám và sơn phủ. Bả 

https://www.lazada.vn/products/keo-xu-ly-nut-keo-va-nut-tuong-rf134-bo-kit-xu-ly-nut-wall-crack-repair-kit-keo-va-tuong-de-thi-cong-co-the-son-phu-hoan-thien-gom-1-kg-keo-tram-son-lot-ba-deo-va-canh-khuay-cho-12-15m-khe-nut-5x5mm-i1229771668-s4560691655.html?spm=a2o4n.searchlist.list.1.2603114ca76i6L&search=1
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dẻo giúp loại bỏ khuyết tật bề mặt, tăng độ mịn, tạo phẳng để sơn phủ 

hoàn thiện. 

 

Định mức: 1.2kg/1m2 

 

Xem thêm thông tin sản phẩm tại đây hoặc tải catalogue FX55 

Rạch và mài mép khe nối như thế nào là đúng cách? 

Dùng máy mài rạch dọc theo khe nối, sâu tối thiểu 5mm, rộng 1-2cm, mở 

rộng mỗi bên ~2,5cm tính từ mép khe nối. Mục đích là tăng diện trích trám 

keo để bảo đảm khả năng đàn hồi và giảm thiểu rủi ro nứt sau khi sơn phủ. 

Xem thêm hình a.  

 

 

Hình a. Quy cách rạch và mài mép khe nứt 2 

Xem thêm cách mài mép 

 

Xem chi tiết quy trình thi công tại đây  

 

Bộ kit FX55 làm được bao nhiêu mét dài? 

~24md/bộ 4.5kg với khe nối 1x1cm  

Bộ kit FX55 dùng xử lý các dạng khe nối nào? 

Phù hợp khe nối tấm tường (Acotec, ALC, EPS, cemboard, các loại tấm tương 

tự) và các vật liệu khác như tường gạch, dầm, cột bê tông, co giãn đàn hồi, chịu 

rung chấn, chuyển vị (gọi chung là khe nối tấm tường). 

 

https://vinats.com/san-pham/keo-xu-ly-khe-noi-tam-tuong-acotec-chong-nut/
https://vinats.com/wp-content/uploads/2021/01/FX55-catalogue.pdf
https://youtu.be/uXnVVuWHFws
https://youtu.be/G5vPOpYUbVU
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Tìm hiểu thêm các dạng nứt và cách xử lý tại đây 

Có bị nứt lại sau khi xử lý không? 

Keo trám cải tiến có độ giãn dài tới hạn trên 50%, chịu rung chấn, chuyển vị, 

đàn hồi. Nếu làm đúng theo kích thước khe yêu cầu và sử dụng đầy đủ các 

thành phần của bộ kit sẽ không bị nứt. Ứng suất do vật liệu giãn nở, co ngót, 

rung chấn, chuyển vị sẽ dồn vào và hấp thụ tại khe nối  được trám keo FX55. 

Vì sao cần phải dùng sơn lót RF143? 

Cùng với việc rạch, mài mép khe nối, sơn lót có vai trò RẤT quan trọng, giúp 

loại bụi mịn, tăng bám dính và giảm co ngót cho keo trám. Tương tích với keo 

trám FX55. Tìm hiểu thêm vì sao cần phải dùng sơn lót RF143 

Vì sao cần phải dùng keo trám FX55? 

Keo trám có khả năng bám dính tốt với nhiều vật liệu khác nhau, chịu rung 

chấn, chuyển vị, dễ dàng chà nhám. Keo giúp hấp thụ ứng suất gây nứt. 

Vì sao cần phải dùng bả dẻo RF102/RF155 đi cùng bộ kit FX55? 

Là hệ bả dẻo chuyên dụng trong bộ kít xử lý nứt, loại bỏ khuyết tật bề mặt, tạo 

phẳng, giảm thiểu rủi ro nứt sau khi sơn. Bả dẻo RF102 dùng xử lý khe nối tấm 

tường acotec trong nhà, RF155 dùng cho ngoài nhà và khe nối tấm tường ALC, 

cemboard, EPS. 

Cần bả làm 2 lớp để bảo đảm phủ hết các khuyết tật bề mặt và độ phẳng mịn, 

thẩm mỹ khi sơn phủ. 

Đâu là nguyên nhân gây nứt công trình? 

Tìm hiểu tại đây 

Trộn keo như thế nào là đúng cách? 

Cần dùng cánh khuấy chuyên dụng để khuấy, bảo đảm độ đồng nhất của keo.  

https://youtu.be/dx4qu15nMKA
https://vinats.com/8-nguyen-nhan-gay-nut-cong-trinh-xu-ly-nut-rf134/
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Khi khuấy, cần 1 người giữ chắc hộp keo. Tăng tốc từ từ, di chuyển cánh khuấy 

lên xuống và xung quanh, trộn trong vòng 1-2 phút, sau đó vét phần đáy và 2 

thành hộp để kiểm tra độ đồng nhất. 

 

Làm sao để sơn phủ hoàn thiện đẹp và không để lộ vệt xử lý? 

Mức độ hoàn thiện và thẩm mỹ sau khi sơn hoàn thiện phụ thuộc vào việc rạch 

khe nối, vát mép, miết keo và bả dẻo. Bảo đảm lớp bả dẻo phủ đều lên lớp keo 

RF134. Xả nhám và tạo phẳng. Sơn 2 lớp sơn lót và 2 lớp màu để che kín vệt xử 

lý. 

Miết keo như thế nào là đúng cách? 

Dùng bay inox và bàn bản điền đầy keo vào khe nứt, miết phẳng mặt để bảo 

đảm thẩm mỹ và tiết kiệm nhân công chà nhám. 

Tìm hiểu thêm về cách miết keo 
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Bộ dụng cụ xử lý nứt gồm những gì? 

Bộ kit FX55 đã được ứng dụng xử lý các hạng mục nào, từ khi nào? 

Bộ kit FX55 đã được ứng dụng để xử lý: 

- Thi công mới, xử lý nứt nứt dọc khe nối tấm acotec và tường gạch không 

nung, tường bê tông, dầm, cột tòa nhà chung cư cao tầng, nhà xưởng 

công nghiệp 

- Thi công mới, xử lý nứt dọc khe nối tấm tường ALC, cemboard 

Xem thêm các dự án đã thi công 

Độ bền xử lý nứt trong bao lâu? 

Theo tính toán của nhà sản xuất, nếu tuân thủ đúng quy trình, tuổi thọ xử lý có 

thể kéo dài 6-8 năm hoặc dài hơn, tùy theo điều kiện vận hành công trình. 

Bộ kit xử lý nứt FX55 sản xuất ở đâu, có kết quả test và CO, CQ 
không? 

Bộ kit FX55 do tập đoàn Blue Label, Thái Lan nghiên cứu và sản xuất.  

https://vinats.com/du-an/
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Liên hệ với chúng tôi qua email: sales@vinats.com để có các tài liệu liên quan. 

Hãng có đào tạo, hướng dẫn xử lý cho công trình dự án không? 

Là đại diện ủy quyền tại Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng demo, đào tạo, hướng 

dẫn xử lý khi có yêu cầu. 

Có bộ kit để thi công thử và/hoặc demo dự án không? 

Có, bộ kit FX55 để thi công thử, demo dự án có bán tại Lazada và/hoặc qua 

hotline 038.224.1661 
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