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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
RP EXTERIOR PREMIUM RENDER 

Mô tả Boät traùt RP Exterior Premium Render laø loaïi boät khoâ ñaõ ñöôïc troän saün goác xi maêng 

– polymer, caùt thaïch anh, boät khoaùng. Söû duïng boät traùt RP Exterior Premium 

Render laøm giaûm toái ña chi phí nhaân coâng do ruùt ngaén thôøi gian thi coâng. Loaïi boät 

naøy deã daøng ñaùp öùng vôùi nhieàu loaïi vaät lieäu khaùc nhau, trong ñoù coù gaïch khoái beâ 

toâng, gaïch nheï. Khi söû duïng chæ caàn troän vôùi nöôùc theo tæ leä qui ñònh. 

Màu sắc  Xám 

Đặc điểm  Ñoä deûo vaø ñộ co daõn toát 

 Chống rạn nứt vaø chịu được va chạm.  

 Tạo bề mặt cứng chắc sau khi xử lí maø khoâng bò raïn nöùt.  

 Ñoä baùm dính toát  

 Khoâng chaûy vöôn, tieát kieäm vaät tö vaø nhaân coâng ñaùng keå. 

 Bột loại một thaønh phần, dễ sử dụng 

Lợi ích  Choáng raïn nöùt khi duøng cho gaïch nheï, taám beâ toâng 

 Loaïi boät naøy thích hôïp vôùi ñieàu kieän khí haäu ôû Vieät Nam. 

 Khoâng ñoäc haïi, coù theå söû duïng cho hoà chöùa nöôùc ñeå sinh hoaït 

 Troän saün moät thaønh phaàn, ñònh löôïng chính xaùc caùc thaønh phaàn neân deã söû duïng, 

traùnh ruûi ro trong quaù trình pha cheá taïi coâng tröôøng. 

 Naâng cao giaù trò thaåm myõ cho coâng trình. 

Đặc trưng kỹ thuật 
 
 
 
 
 
 
 

 Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: TCVN 3123 : 2003 và TCVN 7239 : 2014 

Chỉ tiêu kỹ thuật Đơn vị tính 
Chất lượng 

công bố 

1. Độ lưu động 

- Tỉ lệ nước/ bột tương ứng với độ lưu động 

Mm 

% 

166 

33,6 

2. Cường độ bám dính: 

- Ở điều kiện chuẩn 

- Sau khi ngâm nước 72h 

- Sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt 

 
Mpa 

Mpa 

Mpa 

 
0,75 

0,55 

0,33 
 

Thaønh Phaàn  
 Xi maêng 

 Caùt saïch 

 Boät ñaù  

 Polymer caùc loaïi 

Cách sử dụng  Duøng bay theùp treùt töôøng gaïch nheï AAC vaø beâ toâng cho phaúng 

 Lieân keát caùc vieân gaïch cho baèng phaúng 

 Coù theå thi coâng theâm boät treùt treân beà RP Exterior Premium Render ñeå beà maët 

hoaøn thieän sôn nöôùc mòn vaø ñeïp hôn 
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Điều kiện bề mặt  Phaûi ñöôïc phuû treân beà maët ñaõ ñöôïc xöû ly phuø hôïp maø khoâng bò dô, buïi baån 

hay bò nhieãm taïp chaát 

 Khoâng sôn ôû moâi tröôøng vaø nhieät ñoä beà maët < 5
o
C hoaëc > 40

o
C 

 Ñoái vôùi beà maët lôùp xi maêng/ vöõa toâ hoaëc beâ toâng môùi thì phaûi chôø khoâ hoaøn 

toaøn sau 28 ngaøy 

Cách thi công  Troän moät bao RP Exterior Premium Render (40kg/bao) vôùi 14-16 lít nöôùc 

saïch (nöôùc khoâng daàu, axit vaø caùc chaát baån khaùc). 

 Boät phaûi troän töø 3-15 phuùt. 

 Töôøng sau khi hoaøn thaønh, töôøng khoâng bò baát kyø taûi troïng naøo taùc ñoäng trong 

voøng 36-48 giôø. 

 Duøng bay theùp traùt töøng lôùp RP Exterior Premium Render coù ñoä daøy töø 2mm 

– 3mm. sau ñoù eùp bay cho laùng maët. 

 Coù theå traùt töø 2 ñeán 3 lôùp ñoái vôùi töôøng khoâng ñöôïc xaây ñeïp. 

 Treân lôùp RP Exterior Premium Render ta duøng moät lôùp moûng boät treùt töôøng caùc 

loaïi, roài xaõ nhaùm, queùt buïi. Söû duïng cho caùc loaïi sôn nöôùc. 

Thông tin an toàn      Tham khaûo baûng an toaøn saûn phaåm RP Interior Premium Putty White 

Lưu ý và giới hạn 
 

 Khoâng neân thi coâng ôû nhieät ñoä <10
O 

vaø >40
O 

 Khoâng phuø hôïp cho nhöõng nôi aåm öôùt lieân tuïc hoaëc bò ngaäp nöôùc 

 Khoâng phuø hôïp cho saøn 

Vận chuyển và 
bảo quản 

 Baûo quaûn trong khu vöïc maùt vaø trong boùng raâm 

 Ñaäy kín naép thuøng 

 Khoâng choàng nhieàu hôn 3 thuøng 

Loại bỏ  Traøn ñoå phaûi ñöôïc thu gom vaø loaïi boû thích hôïp 

 Khoâng ñöôïc ñoå tröïc tieáp vaøo coáng thoaùt nöôùc hoaëc beå nöôùc 

 Loaïi boû theo quy ñònh cuûa phaùm luaät hieän haønh 

*** Do chính sách cải tiến sản phẩm tiếp tục, chúng tôi sẽ cập nhật các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm theo 
từng thời điểm phù hợp mà không cần thông báo trước.  
 

    

 


