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SẢN PHẨM KEO CHÀ MẠCH WELMAX WHITE COLOR
Tile & Stone Adhesive  Welmax White color

• Đặc điểm: 
- Độ dẻo, tính năng bám dính rất cao.
- Thành phần Polyme cải tiến độ bền, 
chống lại sự phát triển của nấm mốc.
- Dùng cho cả hai bề mặt tường và sàn, 
cả trong và ngoài trời.
- Không rạn nứt, chống bong tróc.
- Màu sắc đa dạng, 40 màu tiêu chuẩn.

• Features:
- Very high ductility and adhesion perfor-
mance.
- Polymer components improve durability 
and prevent the growth of mold.
- Usable on both wall and floor surfaces, 
indoor and outdoor.
- No cracking, anti-peeling.
- Various colors, 40 standard colors.

Keo chà mạch WELMAX là chất kết dính cao cấp được sản xuất công 
nghiệp, được chế xuất theo công thức phụ gia của Thái Lan. Thành 
phần chính gồm: Cement, Polymer tổng hợp, màu vô cơ... sản phẩm 
thỏa mãn yêu cầu chất lượng, dễ dàng thi công và hoàn thiện, dùng 
trét mạch khi thi công ốp lát tương và sàn khu vực trong nhà và ngoài 
trời, cho các loại gạch Ceramic, Granite, Mosaic, Đá tự nhiên, Đá nhân 
tạo. Đặc biệt sản phẩm còn thích hợp trét mạch cho sàn tại siêu thị, 
nhà ga, nhà hàng, sân bay và những khu vực dịch vụ công cộng.
Đạt tiêu chuẩn Việt nam TCVN 7899-4-2008 và ISO 13007-4-2005.

Welmax tile grout is a high-grade industrially produced adhesive, 
manufactured according to the additive formula of Thailand. The 
main ingredients include cement, synthetic polymer, inorganic 
colour, etc. The product meets the quality requirements, is easy to 
apply and complete, is used for plastering when constructing tiling 
and flooring in indoor and outdoor areas for ceramic, granite, 
mosaic, natural stone and artificial stone. In particular, the product is 
also suitable for plastering floors in supermarkets, railway stations, 
restaurants, airports and public service areas. 

• Đóng gói và định mức:
- 1kg/gói và 20 gói/thùng
- Bao sử dụng cho công trình: 20kg
- Tỉ lệ nước: 300ml/1 gói 1kg

• Packing & Norms:
- Packaging: 1kg/bag và 20 bags/1 box
- Used for the construction: 20kg/1 bag
- Required amount water: 300ml/1 bag

SẢN PHẨM KEO CHÀ MẠCH CHUYÊN DỤNG
Common Tile Grout Product



HIGH TENSILE
STRENG Wel

- Dùng bàn bả bằng thép hoặc bàn gạt bằng cao su chuyên 
dụng, tret keo đầy vào mạch gạch, khi keo đầy ta có thể tạo 
ra mạch gạch theo ý muốn.
- Dùng mút xốp hoặc khăn mềm lau sạch mạch gạch ngay 
sau khi trét keo xong.

- Nên đổ keo từ từ vào nước để keo không bị vón cục, với tỉ 
lệ 0,1kg/300ml nước sạch.
- Trộn thật đều cho hết vón cục sau đó để từ 3-5 phút cho 
các phụ gia phản ứng hóa học, trộn đều lại lần nữa để keo 
đạt được độ dẻo mới thi công.

- Đối với gạch, đá có bề mặt thô - nhám cần kiểm tra khả 
năng làm sạch bề mặt trước khi thi công.

- Bảo quản ở nơi khô ráo, không để trực tiếp xuống mặt sàn,
không chồng quá 5 thùng. Hạn sử dụng: 12 tháng.

- Bề mặt trước khi thi công phải vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn, tẩy 
sạch dầu mỡ, rêu mốc và các tạp chất khác... Mạch gạch 
không để đọng nước hoặc các vật liệu lỏng.
- Bề mặt không nên để quá khô, nên tạo độ ẩm nhất định 
trước khi thi công.
Dụng cụ thi công phải được làm sạch sẽ.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT THI CÔNG

HƯỚNG DẪN TRỘN KEO

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

BẢO QUẢN

- Use a steel or specialized rubber scraper to fill the tile groove, 
when it is full, customized tile groove can be made. 
- Use a sponge or soft cloth to clean the tile immediately after 
applying.

- It is recommended to slowly pour the adhesive into water to 
prevent clumping with the ratio of 0.1kg/300ml of clean water.
- Mix well to get rid of any clumps, then leave for 3-5 minutes to 
wait for the additives chemical reaction, mix again until the adhe-
sive is plastical enough then apply.

- For tile and stone with rough surface, it is necessary to check 
the ability to clean the surface before construction.

- Store in a dry place, do not place directly on the floor, do not 
stack more than 5 boxes. Expiry date: 12 months.

- Surface before construction must be cleaned of dirt, grease, 
moss and other impurities. Keep tile groove free from stagnation 
of water or other liquid.
- Surface should not be too dry but have a certain humidity before 
application.
Construction tools must be clean.

CONSTRUCTION SURFACE PREPARATION

PRODUCT MIXING OPERATION

PRODUCT APPLICATION

NOTE WHEN USING

PRODUCT PRESERVATION
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Trắng [White] - 001 Vàng kem [Cream] - 007 Cẩm chướng [Gilly flower] - 013 Màu nấm [Mushroom] - 019 Cam cháy [Burnt] - 025

Xanh nước biển [Blue] - 005 Diệp lục [Chrolophyll] - 011 Cà phê [Coffee Bean] - 017 Màu thép [Cast iron] - 023 Đen nhạt [Dark light] - 029

Xanh rêu [Moss green] - 006 Hồng [Pink] - 012 Đỏ đậm [Bordeaux] - 018 Đá phiến [Slate Grey] - 024 Màu đen [Black] - 030

Ghi xám [Gray] - 002 Vàng chanh [Lime] - 008 Cá hồi [Salmon] - 014 Hạnh nhân [Almond] - 020 Lá cây [Green] - 026

Xanh dương [Light blue] - 003 Vàng gỗ [Wooden] - 009 Tím [Violet] - 015 Anh đào [Blossom] - 021 Lá đỏ [Autumn red] - 027

Ngọc bích [Turquoise] - 004 Vàng tươi [Sun flower] - 010 Cacao [Ground Cocoa] - 016 Ánh bạc [Silver] - 022 Gỗ xám [Woodland] - 028

WELMAX TILE GROUT COLOR CHART
BẢNG MÀU KEO CHÀ MẠCH WELMAX
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