CÁC SẢN PHẨM CỦA USG BORAL GYPSUM VIỆT NAM
Tấm

Khung Kim loại

Bộ xử lý hoàn thiện

Tấm thạch cao

Hệ khung trần nổi

Bột EASYJOINT90

Tấm thạch cao sợi

Hệ khung trần chìm

Băng giấy

Tấm trần trang trí

Hệ khung vách ngăn

Tấm trần sợi khoáng

BỘT XỬ LÝ MỐI NỐI

BỘT XỬ LÝ MỐI NỐI

GIỚI THIỆU

ĐẶC ĐIỂM

Bột EASYJOINT90 dùng để xử lý và hoàn thiện mối nối
tấm thạch cao và những điểm bắn vít, có khả năng
chống nứt, kết dính cao, mịn, dễ dàng thi công và xả
nhám.

Thành phần chính là bột thạch cao, được sử dụng cho
việc liên kết mối nối và hoàn thiện hệ trần, vách ngăn
thạch cao bởi khả năng giúp kết dính tốt giữa băng giấy
với bề mặt tấm thạch cao. Với thời gian khô, ninh kết
nhanh và ổn định trong 90 phút, bột EASYJOINT90
giúp rút ngắn thời gian thi công đáng kể, kiểm soát tiến
độ và đảm bảo chất lượng.

Tấm thạch cao
vát cạnh

Tấm thạch cao
vuông cạnh

Bước 1:
Phủ lớp 1
bề rộng 150mm
kết hợp với
băng giấy
USG Boral

Bước 1:
Phủ lớp 1
bề rộng
300mm

Bột xử lý mối nối EASYJOINT90 được cung cấp bởi
công ty TNHH USG Boral Gypsum Việt Nam.

Bước 2:
Phủ lớp 2
bề rộng
200mm

Bước 2:
Phủ lớp 2
bề rộng
400mm

Bước 3:
Phủ lớp
hoàn thiện
bề rộng
300mm

Bước 3:
Phủ lớp 3
bề rộng
500-600mm

Chống nứt mối nối tốt
Khả năng kết dính cao
Thời gian ninh kết ổn định
Bề mặt láng mịn, dễ thi công
Ít hao hụt, tiết kiệm nguyên vật liệu

Thời gian ninh kết: 90 phút (tuỳ thuộc vào điều kiện môi trường)
Tỷ lệ pha trộn: 2 phần bột - 1 phần nước sạch (theo trọng lượng)
Định mức: 65m2/ bao 20kg (*)
Trọng lượng: 20kg
Thời gian sử dụng: 6 tháng từ ngày sản xuất
(*) (Chỉ trét mối nối, gồm 3 lớp)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GHI CHÚ
EASYJOINT90 không nên pha trộn với các sản
phẩm xử lý khác.
EASYJOINT90 chỉ sử dụng cho các ứng dụng nội thất.
EASYJOINT90 nên thao tác và ứng dụng theo
hướng dẫn kỹ thuật của USG Boral.
Tùy vào ứng dụng 3 lớp phủ, tấm sử dụng vuông
cạnh hay vát cạnh, định mức có thể khác nhau.

