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HƯỚNG DẪN ỐP LÁT GẠCH
Bạn có tin rằng, việc lát gạch cơ bản không cần những công cụ phức tạp, đắt tiền và cũng không hề đòi hỏi người thực
hiện phải có nhiều kinh nghiệm.Chỉ cần có một kế hoạch, vật liệu đúng và sự chú ý chi tiết, bạn chắc chắn có thể làm
được với những hướng dẫn đơn giản sau đây của chúng tôi.
Believe it or not, basic tile installation does not require extravagent tools and years of experience. With the right
planning, materials and attention to detail, it is certainly achievable with our simple guide below.
TOOL NEEDED
DỤNG CỤ CẦN THIẾT

Bay Lát Gạch
Trowel
Miếng Bọt Biển
Sponge

Thước Kéo
Measuri Tape

Thước Li-vô
Level

Máy Cưa Gạch
Wet Saw

VẬT LIỆU CẦN THIẾT

Tile
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PREPARING THE SURFACE
CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ
Trước khi bắt đầu, kiểm tra và đảm bảo bề mặt cần lát gạch không bị cong và đủ vững chắc để nâng đỡ gạch lát
.Một yếu tố then chốt nữa bề mặt cần bằng phẳng.Một nền nhà hoặc một bức tường không đồng đều có thể dẫn
đến việc vỡ gạch và vữa. Nếu nền không đồng đều hay tường không thẳng đứng, bạn cần có thêm vài bước trước
khi thực hiện lát gạch. Ngoài ra, nếu lát gạch trong một khu vực có thể bị ướt ( Ví dụ: sàn bếp hay sàn phòng tắm)
thì cần phải thưc hiện thêm các bước để chống thấm nước.
Before you begin, it’s important to inspect your substrate to insure it is not ﬂexing and is sturdy enough to support the
tile. Another key factor, is ﬂatness. An uneven ﬂoor, or wall can lead to broken tiles and chipping grout. If ﬂoors are
uneven and walls are not plum, additional steps are needed before tiling can begin. Also, if installing in an area that is
prone to get wet (ie. Kitchen or bathroom ﬂoor) then additional steps should be taken to waterproof your space. Visit
the Tile Council of North America Website for more details.
Bụi bẩn, hơi nước và dầu sẽ cản trợ sự kết dính của gạch. Để đảm bảo nền gạch sạch tuyệt đối, loại bỏ tất cả các
chất sáp, chất trám, keo dính, sơn, bụi bẩn, dầu mỡ, sợi thảm cũ hoặc các mảnh vụn khác bằng cách sử dụng một
lưỡi cạo sắc và một loại thuốc mỡ làm bởi nếu sử dụng các chất hóa học và axit sẽ xâm nhập vào nền nhà một
cách vĩnh viễn và không thể nào làm sạch được. Khi các chất bẩn được loại bỏ, bề mặt trở nên khô thoáng và bụi
bẩn có thể được hút sạch.
Dirt, moisture and oils will interfere with the adhesion of the tile. Give the substrate a thorough cleaning; remove any
waxes, sealers, curing compounds, paint, dirt, grease, oils, old carpet adhesive or other debris. The best way to do this
is with a sharp scraper and some good old-fashioned elbow grease since chemicals and acids will permanently
penetrate the substrate and be impossible to remove. Once all debris is removed, allow surface to dry and vacuum up
all dust.
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LAYING IT OUT
DÁN GẠCH
Mục đích của việc dàn gạch là để biết được tổng số lượng gạch lớn nhất có thể được sử dụng và dành những
đường cắt gạch không đẹp mắt cho những vùng có thể được che phủ bởi tủ hay kệ.Bạn nên dành thêm thời gian
cho việc “dàn khô” và lên kế hoạch sắp xếp gạch trước khi lát để tránh các lỗi đánghối tiếc sau khi hoàn tất.Một
bước quan trong khác nữa là mở tất cả các hộp gạch trước khi bắt đầu và trộn ngẫu nhiên như khi bạn lát gạch
bởi vì mỗi hộp gạch này được có thể đến từ các lô sản xuất khác nhau và có thể có một chút khác biệt về nhỏ về
màu sắc.
The goal when laying out tile is to get the maximum amount of whole tile as possible and to save the awkward cuts for
areas that can be covered by vanities or cabinets. It’s better to take the extra time to perform a “dry layout” and plan
your layout than to regret mistakes made later. Another important step is to open all boxes of tile before beginning and
mix at random as you install because every box comes from a diﬀerent die lot and might have the slightest variation in
color.
Tìm trung điểm của mỗi cạnh trên khu vực bề mặt mà bạn đang lát. Dùng đường kẻ phấn nối các trung điểm này
lại với nhau để xác định điểm trung tâm của khu vực cần lát.Khi ốp gạch trên tường, sử dụng thước li vô để đảm
bảo một đường thẳng trung tâm. Đo lường số gạch mà bạn cần để ốp một nửa bức tường tính từ đường trung
tâm ra, nếu như phần còn thừa phía ngoài bìa nhỏ hơn một nửa viên gạch, điều chỉnh đường trung tâm để tạo ra
một bố cục đẹp mắt hơn.
Find the midpoint of each side to the surface area you are tiling. Snap a chalk line from midpoint to midpoint on
alternate sides, essentially determining your center point. When tiling on a wall, use a level to ensure a straight line.
Measure how many tiles are needed to get from center point to wall, and if you are left with less than half of a tile at the
wall, adjust your centerline to create a more eye-pleasing layout.
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ADHERING IT
CỐ ĐỊNH GẠCH
Loại keo được sử dụng sẽ phụ thuộc vào loại gạch mà bạn đã chọn trước đó. Tiếp theo, trộn một lượng keo nhỏ, chỉ
vừa đủ để bạn dùng trong vòng 30 phút, vì nếu để lâu hơn, keo sẽ bị khô. Đầu tiên, sử dụng mặt phẳng của chiếc bay
lát gạch để quét một lượng keodày khoảng một phần tư inchtrên đế gạch hãy chắc rằng chúng không bị tràn ra ngoài
đường biên. Sau đó, xoay mặt răng cưa của chiếc bay và giữ nó nghiêng ở một góc 45 độ, tạo ra bề mặt răng cưa cho
phần keo vừa quét.
The type of adhesive you select is dependent on the characteristics of the tile you choose. Next, mix your adhesive in
small batches, only making the amount you will need for 30 minutes because much longer than that and it will dry out.
First, spread about a quarter inch of adhesive using the ﬂat side of your trowel, making sure not to cover your grid lines.
Then, switch to the notched side of the trowel and holding it at a 45-degree angle carve grooves into the adhesive.
Chúng tôi khuyến khích bạn ốp lát toàn bộ bề mặt cùng lúc.Nếu bạn cần phải tạm dừng khi chưa lát xong tường
hay sàn, hãy lưu ý rằng, sẽ có một sự dịch chuyển nhẹ khi keo khô lại.Bạn sẽ không muốn lắp những viên gạch
đã khô hoàn toàn với những viên chỉ vừa mới được lát, chúng sẽ không đồng đều. Khi tất cả gạch đã được đặt vào
vị trí, gõ nhẹ lên mỗi viên gạch bằng một chiếc búa cao su để đường liên kết giữa gạch và keo chắc chắn hơn. Bây
giờ là lúc thích hợp để kiểm tra việc ốp lát của bạn và đảm bảo rằng tất cả các viên gạch đượcdán đồng đều. Miếng
giác hút sẽ được sử dụng để kéo các viên gạch đã bị ấn xuống quá thấp so với bề mặt và búa cao su sẽ được dung
để gõ các viên gạch quá cao xuống. Đây cũng là lúc loại bỏ toàn bộ phần keo thừa giữa những đường nối hoặc
trên bề mặt gạch bởi một con dao gắn mát tít hoặc một miếng xốp ẩm.
Sau khi dán gạch, để yên cho gạch khô trong 24 tiếng trước khi bước lên hoặc đổ vữa.
It’s recommended that you tile one whole surface at a time. If you need to stop mid-wall or mid-ﬂoor, please be aware
that slight movement is to be expected as the adhesive dries. With that in mind, you will not want to match already
dried tiles perfectly with ones just being laid as they will dry and be uneven.
Once your tiles are all in place, give each piece a good tap with a rubber mallet to strengthen the bond between adhesive
and tile. Now is a good time to check your installation and make sure all pieces are level. Suction cups can be used to
pull up any pieces that have been pressed down too far and a rubber mallet can be tapped on tiles that are too high.
Now is also the time to remove any excess adhesive from your joints or on top of the tile with a putty knife or damp
sponge. After setting tile into adhesive, let it sit for at least 24 hours before walking on it or grouting.
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GROUTING
CHÈN MẠCH VỮA
Sau khi gạch đã được để khô trong 24 tiếng, tháo bỏ các miếng đện gạch mà bạn đã gắn trước đó và sẵn sàng cho
việc chèn mạch. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên vỏ hộp, và chỉ trộn một lượng vừa đủ
dùng trong 30 phút để tránh việc vữa bị khô. Lấp đầy mỗi đường mạch bằng cách đổ vữa lên gạch và dung một
chiếc bay cao su để ấn chặt phần vữa vào các khoảng hở của đường mạch, giữ bay cao su nghiêng một gó 45 độ
so với bề mặt gạch.
Once tile has been set and left to dry for 24 hours, remove any spacers that were used and you are ready to grout! Be
sure to read the instructions on your grout container carefully, and mix only enough to last you roughly 30 minutes to
avoid drying out. Fill each tile joint with grout by slopping it on the tile and then pressing it ﬁrmly into each space with
a rubber ﬂoat held at a 45-degree angle to tile surface.
LÀM SẠCH
CLEANING
Để vữa khô trong 30 phút, cho đến khi vữa đủ cứng để có thể chạm tay vào, sau đó lau tất cả các vết vữa thừa
bằng một miếng xốp lớn và một xô nước. Bạn sẽ phải lặp lại việc này vài lần cho đến khi nền gạch của bạn sạch
và sáng.
Allow grout to set for 30 minutes or so, until it’s ﬁrm to touch, and then wipe away all excess with a large sponge and
bucket of water. You may need to repeat this step a few times until your tiles are shiny and clean.
Chú ý: Hướng dẫn này được dùng như là một tài liệu tổng quát cho việc ốp lát gạch, Không phải là một
hướng dẫn chính xác cho tất cả cá trường hợp cụ thể. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của
một nhà thầu trước khi ốp lát gạch vì sự khác nhau giữa các dự án và số lượng gạch được sử dụng hoặc
liên hệ các showroom của Vietceramics để được tư vấn.
Disclaimer: This guide is meant to serve as a general resource for tile installation, not an exact how-to
guide. We suggest you consult a contractor or contact Vietceramics showrooms before installing your
tile due to the volume of tile and project variations.
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HEAD OFFICE
778k/2 Nguyen Kiem St., Phu Nhuan Dist., HCMC
(+84) 28 3845 7699
HO CHI MINH CITY
768 Su Van Hanh (Ext.) St., Dist. 10
(+84) 28 6264 8877
207 To Hien Thanh St., Dist. 10
(+84) 28 3868 4783
Shop 11A - 15, Star Hill: Block F
East 10th St., Dist. 7
(+84) 28 5416 1713
HA NOI
15B1 Nguyen Khanh Toan St., Cau Giay Dist.
(+84) 24 3963 0222
463 Minh Khai St., Hai Ba Trung Dist.
(+84) 24 6268 4455
DA NANG
339 - 341 Nguyen Van Linh St., Thanh Khe Dist.
(+84) 236 3 616 117

