K JOINT

Thông Tin Chung

K JOINT
Xử Lý Mối Nối, Hoàn Thiện Dễ Dàng, Ứng Dụng Đa Dạng
Bột Xử Lý Mối Nối K Joint

Thông tin chung
Dễ dàng pha trộn và thi công
Đem đến bề mặt phẳng mịn, không
vết nứt
Dùng để che phủ mối nối và hoàn
thiện bề mặt
Thời gian đông kết chính xác đảm
bảo tiến độ công việc
Trộn Bột và Nước theo tỷ lệ khối
lượng 2:1 để đạt được độ phủ cao
nhất.

Bột xử lý mối nối K Joint là sản phẩm
gốc thạch cao được sản xuất dùng
để che phủ mối nối và đầu vít. Sản
phẩm có thời gian đông kết tối ưu và
giúp tiết kiệm thời gian.

Bột Xử Lý Mối Nối Theo Công
Thức Đặc Biệt
Sản phẩm được sản xuất theo công
thức đặc biệt dùng để xử lý mối nối,
sửa chữa các kết cấu thạch cao và
làm phẳng bề mặt trước khi phủ sơn
hoặc dán giấy.

Hướng dẫn sử dụng
Trộn bột và nước sạch theo tỷ lệ khối
lượng 2:1. Trộn đều đến khi hỗn hợp
trở nên đồng nhất và không vón cục.
Luôn giữ sạch thùng chứa và dụng
cụ trộn để đảm bảo thời gian đông
kết tối ưu.

Thông tin sản phẩm
Tỷ lệ trộn (Bột:Nước)

2:1

Thời gian đông kết

90 phút

Độ phủ

57m2

Thời hạn sử dụng

9 tháng

Lưu ý
Không nên sử dụng ở những khu vực
có nhiệt độ trên 45oC hoặc dưới
0oC.

Lưu trữ
Bao bột phải được đóng kín sau khi
sử dụng. Lưu trữ bao bột ở trên bề
mặt sàn ở khu vực khô thoáng.

Trộn đều trước khi
sử dụng

K Joint

Tỷ lệ trộn

~90 phút

57m2

9 tháng

Thời gian đông kết

Độ phủ

Thời hạn sử dụng

Thông Tin Chung

THÔNG TIN CHUNG
Trộn bột dễ dàng

Không gây nứt vỡ

Khả năng kết dính tốt

Dễ xoa phẳng bề mặt

1

1
Dùng thùng chứa và dụng cụ
sạch. Cho nước vào trước sau đó rắc
bột vào theo tỷ lệ khối lượng 1 phần
nước : 2 phần bột, trộn đều trong
khoảng 2-3 phút. Trộn đến khi hỗn
hợp trở nên đồng nhất, không vón
cục.

2

2 Dùng bay có bề rộng 100mm để
phủ lớp bột đầu tiên. Sau đó phủ bột
lên băng dán (giấy hoặc lưới). Tiến
hành phủ toàn bộ các đầu vít và mối
nối trên bề mặt và để hợp chất đông
kết trong khoảng 90 phút.

3

3 Khi lớp phủ đầu tiên khô, phủ lớp
thứ hai và thứ ba với bay hoàn thiện,
lưu ý chỉ phủ lớp mới khi lớp cũ đã
khô. Khi lớp phủ cuối khô, cần xoa
nhẹ cho các mối nối phẳng mịn trước
khi tiến hành sơn.
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