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Sản phẩm liên quan

weber.dry top

Sản phẩm chống thấm hai thành
phần

weber.tape BE 14

Tính năng sản phẩm
100% chống thấm
Chịu được áp lực thủy tĩnh
Chịu được sự co giãn thường
xuyên
Kháng được nhiều loại hóa chất
lâu dài
Chịu được sự đông giá thường
xuyên 
Chống tia UV

Băng gia cố chống thấm

SẢN PHẨM MỚISẢN PHẨM MỚI

Hệ thống nhà phân
phối

LỢI ÍCH CHÍNH

100% chống thấm
Chịu được áp lực thủy tĩnh
Chịu được sự co giãn thường xuyên
Kháng được nhiều loại hóa chất lâu dài
Chịu được sự đông giá thường xuyên 
Chống tia UV

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Lớp vật liệu chống thẩm thấu: cao su Nitrile butiadiene
Lớp lưới cố định: dệt PET
Chiều rộng của lớp vật liệu chống thẩm thấu: ~ 70mm
Chiều rộng của lớp lưới cố định: ~ 100mm
Độ co giãn dài tối đa ở điểm Fz tiêu chuẩn DIN 53354: 56% 
Độ co giãn ở điểm gãy theo tiêu chuẩn DIN 53354: ~ 260%
Lực căng theo chiều dài của cuộn ~ 66 N/15 mm 
Lực căng theo chiều ngang của cuộn ~ 48 N/15 mm 
Cường độ chịu kéo theo chiều dài của cuộn ~ 5.6 N/mm2
Cường độ chịu kéo theo chiều ngang của cuộn ~ 5.4 N/mm2
Định lượng của lớp cách li hơi nước Sd EN 1062 -2: 2.7m
Áp lực mài mòn: chống thấm với áp lực 3 bar
Kháng hóa chất

Chú ý:  kết quả trên có được dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công trường do
sự khác nhau về điều kiện và cách thi công.

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

weber.tape BE14 là băng gia cố chống thấm được sử dụng cùng với vữa chống thấm weber chống thấm cho các mạch ngừng,
đường biên và vết nứt cửa
Các vật liệu khác nhau
Sàn và sàn
Tường và tường
Sàn và tường
Vật liệu cấu tạo weber.tape BE14 là thích hợp cho khu vực có nhiều lưu thông
Lưu ý: Khi sử dụng cho bất cứ bề mặt nào khác, xin vui lòng liên hệ với Saint-Gobain Weber để được hỗ trợ kỹ thuật.

ĐÓNG GÓI
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10 m cuộn (rộng 10 cm)

HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo và thoáng mát.

MÀU SẮC

Băng trắng với dải màu vàng ở giữa

Bản in thông tin sản phẩm

Bản in thông tin sản phẩm

Bạn có thể tài thông tin sản phẩm hoặc gửi thông tin về sản phẩm này qua email

Gửi và tải tài liệu

Gửi tài liệu qua
Email

Tài liệu về thông tin sản phẩm
đươc đính kèm trong email gửi đi

Tải về tài liệu

Nếu bạn chọn nhiều tài liệu một
lúc, hệ thống sẽ tạo ra một file nén
các tài liệu của bạn.
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