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Welmax Epoxy Tile Grout là keo chà ron hai thành phần, được làm 
từ nhựa epoxy, chất đóng rắn và vật liệu tạo màu thẩm mỹ, so với 
keo nước truyền thống sản phẩm này có những ưu điểm vượt trội 
về công nghệ, phương pháp thi công và hiệu quả ứng dụng rất cao. 
Sau khi khô cứng, bề mặt nhẵn như sứ, độ bền cao, chống mài 
mòn, chống bám bẩn, dễ lau chùi. Sản phẩm mang tính mỹ thuật 
có thể kết hợp cùng với các vật liệu trang trí khác. 
1. Không thấm nước, chống nấm mốc và không bị thâm đen, ố 
vàng. Ngăn ngừa vi khuẩn phát triển.
2. Màu sắc phong phú, có thể phối thêm màu kim tuyến tự nhiên, 
tinh tế, tăng tính trang trí thẩm mỹ cho tổng thể.
3. Chịu được mọi điều kiện thời tiết, thích hợp nhiều vùng khí hậu. 
4. Co giãn tối đa nên không bị tình trạng đứt gãy mạch.
5. Không mùi, không gây hại sức khỏe, thân thiện với môi trường.

ỨNG DỤNG:
Dùng chà ron khi ốp lát các loại gạch men, sứ, đá ốp lát… Ngoài ra 
có thể dùng để chà các ron xung quanh bếp, bồn cầu, bồn tắm, 
chân tường, trang trí tường và sảnh khách sạn, sân bay,...
Sản phẩm thay thế hoàn hảo cho các loại bột truyền thống như: xi 
măng trắng, bột chà ron đang có trên thị trường.
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Welmax Epoxy Tile Grout is a two-component grout, made from epoxy resin, 
curing agent and aesthetic coloring material. Compared with traditional 
water-based adhesives, this product has outstanding advantages in terms of 
technology and construction methods, resulting in extremly high application 
efficiency. After hard drying, the surface is as smooth as porcelain, durable, 
anti-abrasive, anti-fouling, and easy to clean. The product is artistic which can 
be combined with other decorative materials.

1. Waterproof, anti-mold and stain resistance. Prevent bacteria growth.
2. Various colors, can be mixed with natural and delicate tinsel, increasing the 
overall aesthetic decoration.
3. Withstand all weather conditions, suitable for many climates.
4. Maximum elasticity preventing broken groove.
5. Odorless, harmless to health, environmentally friendly.

USAGE:
Used for grouting (i) all kinds of ceramic tiles, porcelain, paving stones, etc. (ii) 
grooves around kitchens, toilets, bathtubs, wall base, wall decoration and 
hotel lobby, airport, etc.
The product is a perfect substitute for traditional powders such as white 
cement, grout powder, which are available in the market.


