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Lớp phủ tự san phẳng gốc xi măng:
giải pháp thay thế hiệu quả đáp ứng xu thế xây dựng hiện đại
Bởi Marta Pineda – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật của Mapei cho các dự án
trùng tu và sửa chửa với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng

Sàn ở bảo tàng Anchorage - Alaska, Mỹ sử dụng sản phẩm Ultratop (xám)

Bê tông được biết đến là vật liệu xây dựng được tin dùng phổ biến nhất, có độ bền cao và đáp ứng cho nhiều hạng
mục thi công. Tuy nhiên, không phải lúc nào bê tông cũng đảm bảo tính thẩm mỹ tối ưu cho công trình bắt kịp với xu
hướng thiết kế hiện nay.
Khi cần sửa chữa sàn bê tông lâu năm, việc bốc tách lớp bê tông cũ và đổ lớp bê tông mới vừa tốn kém vừa mất
nhiều thời gian. Do vậy, sử dụng lớp phủ tự san phẳng gốc xi măng trên nền bê tông cũ là một giải pháp giảm thiểu chi
phí, đảm bảo độ bền, thích hợp cho nhiều hạng mục thi công mà còn đáp ứng được xu hướng trang trí hiện đại.
Được phát triển cho mục đích thi công trong nhà, lớp phủ tự san phẳng gốc xi măng thích hợp che phủ bề mặt sàn bê
tông cũ bị lồi lõm. Đây cũng là giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí cho cả sàn lát đá granite, gạch terrazzo, đá cẩm
thạch và tạo bề mặt hoàn thiện đẹp cho cả các loại sàn truyền thống.
Lớp phủ tự san phẳng gốc xi măng là gì?
Lớp phủ bê tông tự san phẳng là vữa gốc xi măng polymer cải tiến, có tính
chảy, tự san phẳng nên không phải tốn nhiều giờ đồng hồ để xoa trát hoàn
thiện. Ưu điểm là có thể thi công ngay trên mặt nền cũ, chỉ cần lưu ý bề mặt
dù cũ hay mới cũng phải đảm bảo độ cứng chắc, ổn định và thi công chuẩn
bị bề mặt theo hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.

Thi công lớp phủ tự san phẳng Ultratop
tại bảo tàng Anchorage - Alaska, Mỹ

Phạm vi sử dụng của lớp phủ tự san phẳng vô cùng đa dạng: công trình nhà
ở, khu thương mai, nhà hàng, khách sạn, casino, showroom ô tô, khu nghỉ
dưỡng, công viên, cao ốc văn phòng, sàn công nghiệp nhẹ, cửa hàng bán
lẻ, viện bảo tàng, v.v. Lớp phủ tự san phẳng là giải pháp nhanh chóng để
thay đổi diện mạo sàn cũ hoặc thay đổi hiệu quả công năng của công trình.

Đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ cao, phạm vi sử dụng đa dạng và phù hợp với xu hướng xây dựng hiện đại
Lớp phủ bê tông tự san phẳng được sử dụng đầu tiên vào đầu những năm 2000 tại các thành phố lớn như Las Vegas
có đến khoảng 95% diện tích sàn bê tông trong nhà được phủ bằng lớp vữa tự san phẳng. Trong 2 thập kỷ gần đây,
sàn tự san phẳng ngày càng được sử dụng phổ biến và đang dần thay thế cho sàn bê tông vốn chỉ có màu xám đơn
điệu để bắt kịp xu hướng trang trí hiện đại vô cùng đa dạng.
Lớp phủ tự san phẳng gốc xi măng thích hợp cho nhiều thiết kế sàn độc đáo: từ tạo vân, liền khối, không mối nối đến
nhuộm màu cho sàn, chạm khắc hoặc đánh bóng.

Lớp phủ tự san phẳng Mapei thích hợp cho nhiều thiết kế sàn độc đáo

Ultratop và Ultratop PC của Mapei là sản phẩm tự san phẳng chất lượng cao cùng khả năng chống mài mòn cao,
thích hợp thi công sàn đánh bóng.
Ultratop:
- Sản phẩm một thành phần;
- Dễ thi công với độ dày
mỗi lớp từ 5 đến 40 mm;
- Đóng rắn nhanh trong 2 đến 3 tiếng;
- Đánh bóng ngay sau 24 tiếng.
- Sản phẩm có màu xám nhạt và trắng

Ultratop PC:
- Sản phẩm một thành phần;
- Dễ thi công với độ dày
từ 10 mm đến 5 cm, nếu cần
độ dày có thể lên đến 12,5 cm;
- Đóng rắn nhanh trong 70 phút;
- Đánh bóng ngay sau 24 tiếng.
- Sản phẩm có màu xám.
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Ultratop

Heä thoáng saøn goác xi maêng töï san phaúng vaø
ñoùng raén nhanh duøng cho showroom, vaên phoøng,
trung taâm thöông maïi vaø saøn coâng nghieäp
Coù theå laøm lôùp phuû hoaøn
thieän vaø ñöa vaøo söû duïng maø
khoâng caàn thi coâng theâm vaät
lieäu phuû saøn khaùc;
Thích hôïp thi coâng lôùp daøy
leân ñeán 5 cm vaø lôùp sieâu daøy
leân ñeán 12,5 cm khi ñöôïc
troän theâm coát lieäu;
Cho pheùp löu thoâng nheï sau
3 ñeán 4 tieáng;
Beà maët coù theå ñaùnh boùng
hoaëc laøm nhaùm baèng phöông
phaùp baén caùt;
Söû duïng keát hôïp vôùi coát lieäu
Dynastone Colour ñeå thi
coâng saøn terrazzo.

Coù nhieàu maøu saéc
ñeå löïa choïn

Cöôøng ñoä cô hoïc vaø
choáng maøi moøn cao
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MỘT SỐ DỰ ÁN
SỬ DỤNG HỆ THỐNG
ULTRATOP
1. Showroom nội thất Calligaris,
MỸ – Ultratop PC
2. Nhà hát La Seine Musicale,
PHÁP – Ultratop
3. Nhà thuốc Pistoia,
Ý – Ultratop
4. Trường tiểu học Girdwood,
MỸ – Ultratop PC
5. Tòa nhà Berlaymont,
BỈ – Ultratop
6. Showroom nhà bếp Ulbrich,
ĐỨC – Ultratop
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