
HƯỚNG DẪN
THI CÔNG GẠCH



Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm
gạch ốp lát của Vietceramics. 

Với mong muốn kết quả công trình đạt độ 
thẩm mỹ nhất, Vietceramics đã tổng hợp hướng dẫn 

thi công gạch theo khuyến cáo của các 
nhà sản xuất gạch hàng đầu thế giới.

 Quý khách vui lòng tham khảo những lưu ý trong cuốn 
cẩm nang này để quá trình thi công diễn ra tốt đẹp.
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Thông Tin Quan Trọng

Hướng Dẫn Thi Công

Bảo Quản Và Vệ Sinh
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THÔNG TIN QUAN TRỌNG
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CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

+ / - 0.5% Tối đa 1.2 mm

+ / - 5% + / - 5%

+ / - 0.5%

+ / - 0.6%

+ / - 0.5%

+ / - 0.5%

+ / - 0.5%

Tối đa 1.0 mm

Tối đa 1.5 mm

Tối đa 1.5 mm

Tối đa 1.5 mm

Tối đa 1.5 mm

Độ Dày

Độ Thẳng Cạnh

Độ Vuông Góc 

Cong Vênh Cạnh

Cong Vênh Trung Tâm 

Vênh Góc

CHỈ TIÊU TIÊU CHUẨN
CHÂU ÂU EN 14411

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
GẠCH VIETCERAMICS

Chiều Dài 
Chiều Rộng
(Lưu ý: phần này không 
áp dụng cho gạch ép 
khuôn không mài cạnh)

Chú thích: Không áp dụng đối với bề mặt không phẳng, gạch kích thước 
lớn (trên 1500mm).  

Tối đa 1.5 mm

Tối đa 0.75 mm

Vát góc

Vát Cạnh
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CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT GẠCH

0204

ĐỊNH NGHĨALOẠI LỖI
BỀ MẶT

Diện tích bề mặt
quan sát không có
lỗi bề mặt trông 
thấy >= 95%

PHƯƠNG PHÁP
XÁC ĐỊNH

TIÊU CHUẨN 
CHẤT LƯỢNG GẠCH

VIETCERAMICS

Các khuyết tật
trên bề mặt của men

Với mọi khuyết tật nhìn
thấy được trên mặt men
của gạch đều được xem
là lỗi men.

Vết rạn nứt nhìn thấy 
bằng mắt thường 
ở mặt trên, mặt dưới 
hay cả hai mặt gạch.

NỨT

LỖ KIM

LỖI MEN

TẠP CHẤT

LỖI 
TRANG TRÍ

XƯỚC

Với mọi vết nứt nhìn thấy 
được ở mặt và xương 
gạch đều được xem là lỗi

Phần diện tích không
có men trên bề mặt
viên gạch

- Nếu lỗ kim lớn hơn 
1mm và dễ dàng nhìn thấy 
ở khoảng cách 1m
- Nếu lỗ kim nhỏ hơn 1 mm 
và mật độ lỗ kim tập trung 
nhiều ở một khu vực nhất 
định hoặc mất khả năng 
chống bẩn của bề mặt 
gạch.

Nguyên liệu chứa các tạp 
chất khác màu với màu bề 
mặt viên gạch

- Nếu tạp chất lớn hơn 
1mm và dễ dàng nhìn thấy 
ở khoảng cách 1m
- Nếu tạp chất nhỏ 
hơn 1 mm và mật độ tạp 
chất tập trung nhiều ở một 
khu vực nhất định

Khuyết tật do trang trí Mọi khuyết tật do trang trí 
nhìn thấy được

Tạo ra do quá trình sản 
xuất và vận chuyển và 
bảo quản

Với mọi vết xước trên bề 
mặt gạch nhìn thấy ở khoảng 
cách 1m đều được xem 
là lỗi.
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Không quy định

Không quy định

DĂM
CẠNH

MẺ

Những miếng mẻ nhỏ ở 
cạnh viên gạch, xuất hiện 
trong quá trình sản xuất 
hoặc cắt gia công

Mẻ ở mặt và xương gạch

Dăm cạnh được nhìn thấy ở 
khoảng cách 1m được xem 
là lỗi

- Mẻ trên mặt gạch: Các 
vết mẻ trên bề mặt gạch 
đều được xem là lỗi 
- Mẻ dưới đế gạch: Các vết 
mẻ dưới đế gạch không 
được xem là lõi.

CHÚ Ý: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

Mẫu thử: Kiểm tra ít nhất 1m2, ít nhất 1 thùng gạch.
Điều kiện kiểm tra: Ánh sáng ban ngày, nếu ánh sáng yếu phải có đèn huỳnh      
quang trợ sáng.
Quy trình kiểm tra: 
- Xếp mặt chính các viên gạch quay vể phía người quan sát ở khoảng cách 1m.  
Ánh sáng chiếu lên bề mặt các viên gạch phải có cường độ 300 lux.
- Quan sát bằng mắt thường hoặc sử dụng kính mắt đảm bảo thị lực.
- Việc quan sát và kiểm tra chất lượng bề mặt của gạch được thực hiện bởi 
ít nhất hai người.
- Các tác động chủ ý trên bề mặt gạch không được coi là khuyết tật.



BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

Gạch nên bảo quản trong nhà, nơi khô ráo, bằng phẳng.
Vận chuyển nhẹ tay, tránh để va chạm.
Kiểm tra số lượng, tình trạng bể mẻ ngay khi nhận hàng.
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ĐỘ KHÁC BIỆT VỀ MÀU SẮC

Tất cả các viên cùng 1 lô 
sẽ có màu giống nhau.

Độ khác biệt rõ rệt,
các viên gạch có gam 

màu đậm nhạt khác 
nhau.

Độ khác biệt rất lớn, màu 
sắc ngẫu nhiên, có sự khác 
biệt nhiều về vân, màu của 
viên này khác biệt nhiều so 

với các viên còn lại.

Có sự khác biệt màu sắc 
nhẹ, có thể phân biệt rõ 
sự khác biệt về hoa văn, 

vân của sản phẩm.
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Gạch khổ thông thường: các loại gạch khổ có chiều dài dưới 160 cm.
Gạch khổ lớn: các loại gạch khổ có chiều dài trên 160 cm.

CÁC LOẠI KHỔ GẠCH
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Ke cân bằng, nẹp Dụng cụ hít gạch, rung gạch

Máy bắn tia blazer Bay răng cưa

Keo dán gạch chuyên dụng Dụng cụ trộn keo, đựng keo

CÁC LOẠI PHỤ KIỆN
VÀ VẬT DỤNG CHO ỐP LÁT
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HƯỚNG DẪN THI CÔNG
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01
Kiểm tra mã lô / mã sản phẩm trên vỏ thùng 
trước khi thi công. Mỗi khu vực chỉ nên ốp 1 mã 
lô, không ốp nhiều mã lô trên cùng 1 khu vực.

03
Trải gạch lên một mặt phẳng nhất định để kiểm 
tra độ chênh lệch về màu sắc để đảm bảo độ 
đậm nhạt phân bố đều trước khi ốp lát.

LƯU Ý TRƯỚC KHI THI CÔNG

02
Trải ra từ 2-3 thùng để kiểm tra 

màu sắc và thiết kế. 

04
Keo dán gạch: Khuyến cáo nên dùng keo 

dán gạch loại tốt nhóm C2 cho độ bám 
dính cao. Trộn keo theo tỉ lệ phù hợp theo 

hướng dẫn trên bao bì.     
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THI CÔNG GẠCH KHỔ THÔNG THƯỜNG

01
2mm đối với gạch cắt cạnh.
3mm đối với gạch không cắt cạnh.

02
Lát theo chiều mũi tên và nên lát thẳng hàng.
Lát theo 1/4 - 1/5 viên gạch đối với gạch gỗ. 

Không nên lát so le 1/2 đối với gạch kích thước chữ nhật.

04
Tiến hành chà ron sau khi hoàn tất ốp lát ít nhất 48h. 
Lau vết ron dư trên bề mặt gạch trong vòng 60 phút 

để tránh ron bám trên bề mặt gạch.

03
Sử dụng ke hoặc chốt cân bằng để đảm 
bảo độ phẳng giữa các viên gạch.

05
Trong trường hợp này, cần dán băng keo 2 mép gạch 
để tránh bột chà ron ám màu lên bề mặt gạch.

Chú Ý: Trường hợp thiết kế bắt buộc phải lát gạch so le 1/2 (chữ công), cần chừa ron 
tối thiểu 3mm để đạt độ thẩm mỹ cao nhất.

CHỪA RON

LÁT GẠCH

CĂN CHỈNH

CHÀ RON

CHÀ RON GIỮA 2 VIÊN GẠCH KHÁC MÀU   
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THI CÔNG GẠCH KHỔ LỚN 

01
Xác định chiều và vị trí ốp lát viên gạch.

02
Chuẩn bị sàn thi công: Yêu cầu cốt sàn hoặc tường 

thi công gạch khổ lớn phải phẳng, cứng, sạch sẽ 

04
Trét keo xuống nền hoặc tường bằng bay 10 mm 

đảm bảo rằng độ rộng bao phủ vừa đủ viên gạch, 
các đường rãnh keo cũng chạy ngang viên gạch 

và song song với rãnh keo dưới đế gạch.

03
Di chuyển gạch đến vị trí thuận tiện để tiện 
ốp lát bằng bộ dụng cụ hít gạch. 
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06
Trét keo kín đều lên đế gạch bằng 

bay răng cưa 6 mm, các đường rãnh keo 
chạy ngang viên gạch.

07
Đặt viên gạch đúng vị trí ốp lát, 
căn chỉnh vị trí bằng máy băn tia lazer.

09
Sử dụng máy rung gạch để tạo 
kết dính gạch tốt hơn. 

08
Dùng ke cân bằng để cân bằng các

mí gạch và giữ cố định gạch từ viên thứ 2.

  

10
Sau khi ốp lát xong vệ sinh sạch bề mặt gạch

cũng như khe ron. Sau khoảng 3 ngày tiến 
hành chà ron hoặc kết hợp nẹp ron.

 

Quét mã để xem video hướng dẫn chi tiết

11
Sau khi chà ron, lau vết ron dư còn sót lại 
trên bề mặt gạch trong vòng 60 phút.
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BẢO QUẢN VÀ VỆ SINH
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Tiến hành vệ sinh toàn bộ mặt sàn sau khi chà ron 
2 - 3 ngày.

Thường xuyên lau chùi nền gạch, không được 
dùng giấy nhám hoặc vật dụng có tính mài mòn
cao chà trên mặt gạch. 

Tránh sử dụng chất tẩy rửa có tính acid mạnh 
và các hợp chất có chứa gốc florua. 
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Chúc dự án hoàn tất thành công tốt đẹp.
Vietceramics hân hạnh được phục vụ quý khách hàng 

trong những dự án tiếp theo.
“

”




