
Hướng dẫn Thi công  
Vữa chít mạch Fusion Pro® 
Single Component®



Làm ẩm gạch lát
(Bỏ qua bước này nếu chất chống dính vữa tan trong nước như Chất chống 
dính vữa Aqua Mix® đã được quét lên gạch lát. Thực hiện bước này nếu 
gạch lát đã được che phủ trước.)
Làm ẩm gạch lát bằng một tấm bọt biển hơi ẩm. Không được để nước rơi 
vào bề mặt gạch lát hoặc vào bên trong mạch vữa.

Quét Chất chống dính vữa hoặc  
Che phủ gạch lát trước
CUSTOM đề xuất sử dụng Chất chống dính vữa hoặc che phủ 
gạch lát trước. Điều này sẽ giúp việc lau chùi dễ dàng hơn rất 
nhiều và giúp loại trừ lớp màng vữa bám mờ trên gạch.

Trải vữa
Thực hiện theo các diện tích nhỏ, không lớn hơn 10 ft vuông (gần 
1 mét vuông), trải vữa và lấp đầy các mạch chỉ trong 1-2 phút.
Bắt đầu với một diện tích nhỏ hơn khi bạn sử dụng Fusion Pro 
lần đầu tiên, hoặc nếu điều kiện nóng hoặc khô.
Không được để Fusion Pro khô hoặc đóng thành lớp. Bắt đầu việc 
lau chùi ngay lập tức.

Cạo bỏ vữa thừa
Sử dụng cạnh của bàn xoa, kéo theo đường chéo của gạch lát 
để cạo bỏ phần lớn vữa thừa.



Làm ẩm bề mặt một chút
Sử dụng một tấm bọt biển hơi ẩm, làm ẩm toàn bộ diện tích  
10 ft vuông (gần 1 mét vuông) gạch lát nơi vừa mới trát vữa.

Làm bong vữa bám vào gạch lát
Sử dụng một tấm bọt biển hơi ẩm, cầm áp vào gạch lát. Thực 
hiện trên toàn bộ diện tích 10 ft vuông (gần 1 mét vuông), sử 
dụng chuyển động tròn và áp lực vừa phải để làm bong những 
mảng vữa vẫn còn bám vào bề mặt gạch lát. Hạn chế số lần bạn 
rửa miếng bọt biển vào giai đoạn này.
Mảng bám trên tấm bọt biển sẽ giúp đánh vỡ và làm mềm mảng 
bám trên bề mặt của gạch lát.
Đừng chà xát quá mạnh vì nó có thể làm bong vữa ra khỏi mạch. 
Phải giữ mạch vữa ở tình trạng chít đầy.
Tại những chỗ Fusion Pro bị dính chặt, để lại một lớp màng rõ 
nét và không bong khỏi bề mặt của gạch lát, hãy trát lại một 
lượng nhỏ Fusion Pro. Trải vữa bằng tấm bọt biển lau chùi cho 
đến khi sạch (khoảng 30 giây). Dùng một tấm bọt biển sạch, hơi 
ẩm và sau đó là một chiếc khăn sợi microfiber hơi ẩm để chùi 
sạch khu vực đó.

Định hình mạch và chùi sạch vữa
Khi vữa trên bền mặt gạch lát đã bong ra, rửa kỹ và vắt miếng 
bọt biển.
Chùi miếng bọt biển một lần nữa dọc theo đường chéo của 
gạch lát đã trát để làm sạch bề mặt của gạch lát và tạo các mạch 
vữa nhẵn đều.
Lật miếng bọt biển và tiếp tục lau chùi khu vực tiếp theo.
Rửa sạch, vắt và lặp lại cho đến khi bạn đã trượt một bề mặt bọt 
biển sạch trên toàn bộ diện tích 10 ft vuông (gần 1 mét vuông) 
gạch mới trát.



Lau chùi lần cuối
Trượt một tấm khăn sợi microfiber ẩm vừa phải theo đường 
chéo trên khắp bề mặt để lau chùi lần cuối.
Lật tấm khăn sang mặt bên kia và tiếp tục lau chùi toàn bộ diện 
tích 10 ft vuông (gần 1 mét vuông) nếu cần.

MẸO     Chùi bỏ mảng bám
Nếu Fusion Pro vẫn còn bám trên bề mặt, làm ẩm một chút 
những diện tích này và chờ 2-4 phút.
Sau đó lau gạch lát một cách nhẹ nhàng bằng một tấm bọt 
biển hoặc miếng cọ rửa ni lông. Nếu vệt bẩn hoặc mảng bám 
vẫn còn sau 2 giờ, sử dụng Aqua Mix® Non-Cement Grout Haze 
Remove hoặc TileLab® Grout & Tile Cleaner và lau bằng một tấm 
bọt biển hoặc miếng cọ rửa.
Đối với những mảng bám nhìn thấy trong những ngày sau khi 
thi công, sử dụng Aqua Mix® Heavy-Duty Tile & Grout Cleaner 
hoặc TileLab® Heavy Duty Stripper & Cleaner được pha loãng 
cùng với một tấm bọt biển hoặc miếng cọ rửa.

MẸO     Sử dụng nước sạch
Chỉ sử dụng nước ngọt sạch để ngăn lớp màng vữa bám lại.
Thường xuyên rửa sạch và đổ đầy nước trong xô sau mỗi diện 
tích 30-40 ft vuông (khoảng 3-4 mét vuông).

TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG, ĐEO GĂNG TAY CHỐNG 
THẤM NHƯ NITRILE VÀ DỤNG CỤ BẢO VỆ MẮT. XEM 
PHIẾU DỮ LIỆU AN TOÀN ĐỂ BIẾT TOÀN BỘ THÔNG TIN 
VỀ TÍNH AN TOÀN.



Thực hiện các bước sau để bảo đảm rằng Fusion 
Pro đóng rắn đúng cách khi trát sàn và tường 
phòng tắm.

Trước khi trát vữa
Nếu được sử dụng, nền vữa dưới gạch lát phải đóng cứng ít 
nhất bảy (7) ngày và có bề mặt khô trước khi lát gạch.
Trước khi trát tường, che phủ sàn bằng khăn để tránh nước rửa 
và vữa chít mạch chảy từ tường xuống và làm ướt sàn.
Bảo đảm rằng xô đựng nước rửa được đặt ở ngoài phòng tắm 
hoặc trên khăn.

Đóng cứng
Khi quá trình trát tường đã hoàn thành, dỡ bỏ khăn rồi làm khô 
gạch lát và mạch vữa.
Kết cấu sàn phải khô ráo 24 giờ trước khi trát vữa.
Sau khi trát, để toàn bộ kết cấu gạch lát đóng cứng trong bảy (7) 
ngày trước khi cho nước chảy trong nhà tắm.

Đóng cứng 
Do điều kiện thời tiết hoặc nơi thi công, độ ẩm cao có thể làm 
chậm quá trình bay hơi và tốc độ đóng cứng của Fusion Pro.
Mở cửa phòng tắm
Sử dụng quạt để giúp lưu thông không khí
Sưởi phòng nếu lạnh

Mẹo thi công phòng tắm



Lưu ý Quan trọng
Chỉ trải trên diện tích 10 ft vuông (gần 1 mét vuông) một lúc, 
khoảng 1-2 phút.
Lau sạch vữa chít mạch khỏi bề mặt ngay lập tức.

Vữa chít mạch Fusion Pro® Single Component® đóng 
rắn bằng cách bay hơi, nên việc thi công bằng Fusion 
Pro có sự khác biệt so với các loại vữa chít mạch khác.
Khu vực làm việc cần phải đủ thông thoáng.
Không che phủ bề mặt được trát vữa trong quá trình chờ khô vữa.
Vữa lát gạch phải đóng rắn hoàn toàn.
Lớp nền không được có tỷ lệ bay hơi ẩm cao.†

Gạch lát và mạch vữa phải sạch và khô.
Không thêm nước vào vữa chít mạch.
Không trộn vữa chít mạch.
Không sử dụng Fusion Pro với gạch lát hoặc đá có hình dạng 
hoặc độ giãn cách bất thường, như gạch ghép mảnh dạng sỏi 
có độ rộng và độ sâu của mạch vượt quá 1/2” (12,7 mm) theo bất 
kỳ hướng nào.
Do hiện trên thị trường có rất nhiều sản phẩm gạch lát khác 
nhau, hãy luôn thử Fusion Pro trên một mẫu gạch trong điều 
kiện môi trường tương tự như điều kiện mà bạn sẽ tiến hành 
trát vữa trước khi bắt đầu dự án.
CUSTOM đề xuất sử dụng Chất chống dính vữa hoặc chất phủ 
trước khi trát vữa để lau chùi dễ dàng và ngăn lớp vữa bám mờ 
trên bề mặt.
†Tỷ lệ bay hơi ẩm từ lớp nền không được vượt quá 5 lbs nước/ngày/1000 
ft vuông (tương đương với 2,3 kg nước/ngày/93 mét vuông), dựa trên 
thử nghiệm canxi clorua ASTM F-1869 tiêu chuẩn, hoặc 80% rh, dựa trên 
ASTM F-2170.
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Các dụng cụ cần thiết
Bàn xoa đệm cao su chít mạch loại cứng vừa phải đến cứng
Tấm bọt biển
Khăn sợi microfiber
Miếng cọ rửa ni lông
Xô sạch
Nước sạch


