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Các thông số kỹ thuật

MFTA phuø hôïp vôùi loaïi C2TE tieâu chuaån Quoác teá ISO 13007-1: 2004
hoaëc caùc tieâu chuaån khaùc töông ñöông
Khaû naêng choáng aåm:
Khaû naêng choáng laõo hoùa:
Khaû naêng choáng dung moâi
vaø daàu:
Khaû naêng choáng acid vaø kieàm:
Nhieät ñoä moâi tröôøng laøm vieäc
cho pheùp:
Khaû naêng bieán daïng:
Cöôøng ñoä baùm dính theo
ISO 13007-2: 2005 (N/mm²):

Tuyeät vôøi
Tuyeät vôøi
Raát toát

Cường độ bám dính ở điều
kiện bảo dưỡng tiêu chuẩn

 1,4

Cöôøng ñoä baùm dính khi ngaâm
trong nöôùc

 1,3

Cöôøng ñoä baùm dính sau khi gia
Nhieät

 1,2

Ñoä tröôït theo
ISO 13007-2:2005 (mm)

 0,3

Khoâng
+5 ñeán +45ºC
Khoâng bieán daïng
Toát

An toaøn:
Bieän phaùp caån troïng: MFTA laø saûn phaåm goác xi
maêng , do ñoù mang tính kieàm. Caàn tieán haønh caùc
bieân phaùp thích hôïp ñeå giaûm thieåu vieäc tieáp xuùc
tröïc tieáp vôùi da. Neáu vaät lieäu bò vaêng vaøo maét, haõy

C«ng nghÖ Nano (CHLB §øc)

röûa saïch ngay laäp töùc baèng nöôùc saïch vaø ñeán
baùc só ngay.
Löu yù quan troïng:
Nhöõng thoâng tin, ñaëc bieät laø nhöõng höôùng daãn
lieân quan ñeán vieäc thi coâng vaø söû duïng saûn phaåm
MOVA ñaõ ñöôïc ñuùc keát döïa treân kieán thöùc vaø kinh
nghieäm hieän taïi cuûa MOVA vaø aùp duïng cho saûn
phaåm Mova ñöôïc toàn kho ñuùng caùch, xöû lyù vaø thi
coâng theo ñieàu kieän thoâng thöôøng trong giôùi haïn
tuoåi thoï saûn phaåm. Moïi vi phaïm baûn höôùng daãn
kyõ thuaät naøy cuõng nhö söï khaùc bieät veà vaät lieäu, veà
beà maët neàn vaø veà ñieàu kieän thöïc teá ngoaøi hieän
tröôøng so vôùi nhöõng khuyeán caùo cuûa nhaø saûn
xuaát ñeàu khoâng naèm trong ñieàu kieän baûo haønh

KEO D¸N G¹CH & §¸ CAO CÊP
mova MFTA - 1
Bám dính tuyệt vời trên mọi chất nền
MFTA - 1

ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
s¶n phÈm phï hîp tiªu chuÈn c2te ch©u ©u (en)

cuûa Mova.
Moâ taû saûn phaåm :
Mova MFTA-1 là loại vữa keo trộn sẵn, có độ
bám dính tốt, cho phép thi công cực nhanh và
không gây ố mầu gạch. Thành phần Mova
MFTA-1 gồm chất kết dính hỗn hợp gốc xi măng
Polymer, pha trộn với cát khô chọn lọc và các
phụ gia đặc biệt khác, được sản xuất theo công
thức do phòng thí nghiệm của Mova nghiên cứu
và phát triển.

Tất cả các tài liệu tham khảo về sản phẩm được cung cấp
theo yêu cầu và ở trang web: www.mova.com.vn
Xin vui lòng liên hệ với Phòng Kỹ thuật nếu muốn biết thêm chi tiết

Lónh vöïc öùng duïng:
- Ốp, lát các loại gạch ceramic, gạch mosaic
bể bơi, gạch gốm nung, gạch granit nhân tạo
kích thước ≥800x800mm trong nhà và ngoài
nhà.
- Lát đá nhân tạo và tự nhiên mọi kích thước
trong nhà và ngoài nhà.
- Ốp đá nhân tạo và tự nhiên đến kích thước
600x600 mm tại khu vực trong nhà.

A&P GROUP
cïng x©y tæ Êm
cho mçi gia ®×nh viÖt nam
home beton a&p - v÷a kh« mova - dÞch vô x©y dùng h&k

COÂNG TY COÅ PHAÀN HOÙA CHAÁT XAÂY DÖÏNG A&P

A&P Construction Chemicals.,Jsc
(Thuoäc A&P Group)

Truï sôû : 59 ñöôøng Thieân Đöùc, Yeân vieân, Gia laâm, Haø Noäi
Tel: (+84-4)37938 567 - Fax: (84-4)37568 820
Email: mova@mova.com.vn - Hotline: 0963 399 588

Showroom: Soá 73 Trung Kính - Trung Hoøa - Caàu Giaáy - Haø Noäi
Tel: (+84-4)38 362 703 - Fax: (84-4)37568 820
Website: www.mova.com.vn - facebook.com/tapdoanap
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ÖÙng duïng ñieån hình:
Khu vực trong và ngoài nhà :
• Tấm đan bê tông, dầm sàn trung gian, sân bê
tông, lớp phủ xi măng, vữa xi măng cát, sàn bê

tông (lát gạch và đá kích thước đến
800x800mm)
• Ốp gạch thẻ tường trong và ngoài nhà, ốp
lát khu vực tiểu cảnh nội ngoại thất.
Khu vực cải tạo lại:
Đặc biệt Mova MFTA-1 cho phép dán
trực tiếp lên bề mặt lớp gạch và đá cũ mà
không cần phá bỏ tường cũ bao gồm lớp vữa
lót nền, lớp gạch và đá cũ như phương pháp
thi công truyền thống.
Sàn và tường cũ cần cải tạo:
Đặc biệt, Mova MFTA-1 cho phép dán
trực tiếp lên bề mặt lớp gạch và đá ốp lát cũ
mà không cần phá bỏ toàn vật liệu ốp lát cũ
bao gồm lớp vữa lót nền, lớp gạch và đá ốp
lát cũ như phương pháp truyền thống.
Öu ñieåm:
- Có khả năng chống trơn trượt tuyệt vời
với lớp keo dán siêu mỏng.
- Độ bám dính tốt và không bị co ngót khi
đông cứng.
- Khi trộn với nước, tạo thành hỗn hợp vữa
keo có độ
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Bám dính tuyệt vời trên mọi chất nền
Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn C2TE Châu Âu (EN)
Keo ốp lát nội ngoại thất có kích thước ≥800x800mm
bám dính cao, rút ngắn thời gian thi công.
- Không gây ố mầu gạch và đá sau khi thi
công.
- Áp dụng ốp đá lên tường đến kích thước
800x800mm.
Chöùng chæ:
Mova MFTA-1 phù hợp với loại C2TE theo
tiêu chuẩn quốc tế ISO 13007-1: 2004, TCVN
7899-1:2008 hoặc các tiêu chuẩn khác tương
đương.
Chuù yù khi söû duïng:
- Không dùng cho nền nóng, đóng băng hoặc
đang tan băng.
- Không phải ngâm gạch, đá vào nước trước
khi thi công.
- Không phải tưới nước lên bề mặt nền trước
khi thi công (trừ trường hợp đặc biệt khác).
Höôùng daãn thi coâng:
· Chuaån bò beà maët caùc lôùp neàn :
- Lớp nền mới: Phải sạch, không có bụi, lau
sạch các vết dầu mỡ, hoặc nước xi-măng. Làm
sạch nhờ máy hút bụi công nghiệp. Kết thúc việc
sửa sang bề mặt sàn 48h trước khi thực hiện
việc dán.
- Bề mặt ốp lát nếu bị nắng chiếu trực tiếp thì cần
được làm ẩm trước khi thi công.
- Bề mặt dạng thạch cao phải khô hoàn toàn,
cứng chắc, không bám bụi bẩn và nên được xử
lý bằng Mova Acrom.
- Lớp nền cũ: sau khi vệ sinh sạch, cần phủ
một lớp phủ sơ cấp Mova Acrom để tăng độ bám
dính với nền cũ.
· Troän MFTA: Trộn bằng máy trộn điện có gắn
cánh khuấy chậm rãi theo tỉ lệ từ (6.0 - 6.5 ) lít
nước cho một bao 25kg (24-26)% khối lượng

keo khô)cho đến khi thu được một hỗn hợp
đồng nhất. Để yên hỗn hợp vữa keo trong
khoảng 5 phút rồi khuấy lại lần nữa trước khi
thi công
.· Höôùng daãn thi coâng :
Đầu tiên, dùng cạnh thẳng của bay bả
mộtlớp siêu mỏng lên bề mặt nền. Sau đó,
dùng cạnh răng cưa của bay để phết đều một
lớp keo lên mặt nền với chiều dầy phù hợp với
loại vật liệu sử dụng. Nguyên tắc cơ bản để
chọn bay sao cho phù hợp đó là:
- Đối với gạch ốp lát trong nhà hoặc những
nơi có mật độ lưu thông nhẹ, nên chọn bay
phủ được 65-70% mặt sau viên gạch. Đối với
gạch/ đá ốp lát ngoài hoặc có mật độ lưu thông
cao nên chọn loại bay có thể phủ được 100%
mặt sau viên gạch, đá.
- Với gạch Mosaic nên sử dụng bay 4x4mm
( với lượng dùng 2.5-3kg/m2)
- Với gạch, đá kích thước nhỏ như
25x40cm, 30x30cm nên sử dụng bay răng
cưa 6x6mm ( lượng keo là 3.5-4kg/m2)
Với gạch, đá kích thước lớn hơn
30x30cm; khu vực ngoài trời, bồn chứa nước,
bể bơi, sàn chịu tải trọng nặng, tường thạch
cao nên sử dụng bay 8x8mm trở lên ( lượng
dùng 5-6kg/m2) và thi công 2 mặt.
- Dùng phương pháp thi công 2 mặt khi ốp
đá cả ở trong nhà và ngoài nhà.
- Độ dầy lớp keo thi công : Từ 2 mm đến
4mm.
- Lượng dùng keo thay đổi tùy theo kích
thước viên gạch, đá tương ứng với kích cỡ
của loại bay răng cưa sử dụng theo khuyến
cáo của nhà sản xuất .
Thi công ốp lát:
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Ở điều kiện nhiệt độ bình thường và độ ẩm môi
trường cao, thòi gian thi công khoảng 30 phút,.
Khi trời nắng to, khô hanh, nhiệt độ cao... hoặc bề
mặt hút nước nhiều có thể làm giảm thòi gian thi
công đi một vài phút.
Trong quá trình ốp lát khi keo trên nền bị tạo
màng dùng bay răng cưa kéo lại rồi mới ốp/ lát
gạch để không làm ảnh hưởng đến khả năng bám
dính của keo.
Gạch/ đá ốp lát bằng Mova MFTA-1 không
được để nước chảy qua hoặc nước mưa tác động
trong (6-8) giờ đầu sau khi thi công và nên để
tránh nắng gió và sương giá khoảng 12 giờ. Sản
phẩm làm từ gốc xi măng nên sau 24h có thể phải
bảo dưỡng nếu thời tiết khu vực thi công có nhiệt
độ, độ ẩm bất thường.
Vệ sịnh:
Các dụng cụ thi công cần được rửa sạch bằng
nước trước khi keo đóng rắn. Khi bị đóng rắn việc
vệ sinh rất khó khăn và chỉ có thể làm sạch bằng
Các thông số kỹ thuật Mova MFTA - 1
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Mô tả sản phẩm:
Mova MFTA-1 là loại keo dán gạch trộn
sẵn có tính bám dính tốt, khả năng thi công
cải tiến với lớp keo siêu mỏng tùy thuộc vào
kích cỡ bay sử dụng. Thành phần Mova
MFTA-1 gồm chất kết dính hỗn hợp xi măng
Polyme, pha trộn với cát khô chọn lọc và các
phụ gia đặc biệt khác, được sản xuất theo
công thức do phòng thí nghiệm của Mova
nghiên cứu và phát triển.
Định mức sử dụng:1,5 kg/1 m2/mm
Thay đổi tùy theo kích thước viên gạch, đá
tương ứng với kích cỡ của loại bay sử dụng
theo hướng dẫn của Nhà sản xuất Mova.
Đóng gói:
Trong bao giấy chống ẩm loại 5 và 25 kg

Đặc tính sản phẩm
Daïng:
Maàu saéc:
Tyû troïng (g/cm³):
Möùc ñoä ñoäc haïi theo tieâu
chuaån EC 88/379
Tyû leä pha troän nöôùc:
Thôøi gian ñoùng raén:
Thôøi gian thi coâng
(theo ISO 13007-2:2005):
Thôøi gian cho pheùp
chænh gaïch:
Thôøi gian cho pheùp cheøn
maïch treân töôøng:
Thôøi gian cho pheùp cheøn
maïch treân saøn:
Thôøi gian ñi laïi nheï nhaøng
leân saøn:
Thôøi gian cho pheùp söû
duïng:

Boät
Traéng hoaëc xaùm
1.3
Khoâng

Bảo quản :
Tối thiểu 6 tháng trong điều kiện bao
không bị mở, lưu giữ ở nơi khô ráo.

(24 - 26)% khoái
löôïng keo khoâ
6 - 8 giôø.
> 30 phuùt
45 phuùt
Sau 3-6 giôø tuøy
ñoä thaåm thaáu
Sau 24 giôø
24 giôø
14 ngaøy
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