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Sản phẩm liên quan

weber.tape BE 14

Băng gia cố chống thấm

weber.dry seal

Tính năng sản phẩm
Kéo dài hơn 600%
Chống thấm mái nhà, mái ngói,
và các bức tường bên ngoài
Khắc phục sự cố rò rỉ từ các vết
nứt và mối nối
Chống thấm nước bên dưới
gạch ốp lát
Phản xạ nhiệt, làm giảm nhiệt
độ bên trong nhà
Khả năng bao phủ vết nứt
Chống nấm và chống mốc
Dễ dàng sử dụng

Weber.dry seal là chất chống thấm gốc acrylic, pha trộn sẵn, siêu dẻo chuyên dùng chống thấm
cho mái bằng, mái ngói, tường ngoài trời và những vị trí bị thấm dột.

SẢN PHẨM MỚISẢN PHẨM MỚI

Định mức sử dụng

Hệ thống nhà phân
phối

LỢI ÍCH CHÍNH

Chống thấm cho
Mái bằng
Mái ngói
Tường ngoài trời
Chống thấm trước khi dán gạch
Bề mặt cũ ( sử dụng weber.prim 2 làm lớp lót trước khi thi công weber.dry seal trên bề mặt gạch cũ)

Hơn 75% hàm lượng đặc chắc, cung cấp khả năng chống thấm hoàn hảo
Siêu dẻo
Chống tia UV

Phản chiếu ánh nắng mặt trời, giảm nhiệt độ bên trong nhà đến 8%*
* Thí nghiệm này được tiến hành với mô hình ngôi nhà ở trong phòng thí nghiệm  áp dụng weber.dry seal, màu trắng, được quét
trên 4 mặt tường bên ngoài và trên trần

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tỷ trọng 1.49 g/cm3
Độ đậm đặc   75 + 2%
Cường độ bám dính vào bê tông 1.69 N/mm2
Độ co dãn  > 600%
Độ phủ vết nứt > 2 mm

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

Không dùng hơn 2 mm trong một lớp phủ
Không thích hợp để sử dụng trên tường gạch, bê tông xốp.
Không thích hợp sử dụng trên các loại bề yếu hoặc dễ vỡ, nơi mà các chất nền bị nứt.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt sàn thi công cần phải sạch sẽ, bằng phẳng, cứng và không có các chất bám bẩn khác như
dầu mỡ hoặc các hạt cốt liệu còn sót lại.
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Những chỗ bị hư hỏng/yếu trên bề mặt sàn cần sửa chữa trước khi thi công weber.dry seal, lưu ý sàn mái cần tạo độ nghiêng để
tránh hiện tượng đọng nước.
Sử dụng weber.dry seal làm lớp lót cho bề mặt nền xi măng thì pha trộn weber.dry seal với nước theo tỷ lệ 1:4 = nước: vữa, khuấy
đều trước khi sử dụng.
Đối với bề mặt nền cũ và bụi hay bề mặt nhựa đường cũ và bề mặt nền kim loại cần lớp lót đặc biệt (vui lòng liên hệ với Weber để
được tu vấn thêm)

CHUẨN BỊ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã sẵn sàng cho sử dụng nên khuấy đều trước khi
dùng. Không trộn với nước hoặc bất kỳ chất nào khác, ngoại trừ
sử dụng weber.dry seal làm lớp lót cho bề mặt thì pha trộn
weber.dry seal với nước theo tỷ lệ 1:4 = nước: vữa, khuấy đều
trước khi sử dụng.
weber.dry seal là sản phẩm đa năng có thể sử dụng theo nhiều
ứng dụng khác nhau.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

1) Chống thấm cho sàn mái bằng, sàn mái lót gạch và tường ngoại thất

Phủ bề mặt bằng một lớp lót phù hợp. 
Tại các vị trí như vết nứt nhỏ, mối nối, góc cạnh thì cần gia cố bằng lưới sợi thủy tinh hoặc sợi nỉ poly sau lớp thứ nhất.
Đối với mái nhà nên sử dụng lưới sợi thủy tinh hoặc sợi nỉ poly phủ lên toàn bộ bề mặt sau lớp thứ nhất. 
Chờ từ 4 giờ đến 6 giờ cho lớp thứ nhất khô, sau đó tiến hành quét lớp thứ 2 theo phương vuông góc với lớp thứ nhất với tổng độ
dày là 1-1.5mm

2) Khắc phục hiện tượng rò rỉ ở các mối nối chẳng hạn như vị trí tiếp giáp giữa tường và sàn

Phủ bề mặt bằng một lớp lót phù hợp. 
Sau đó, quét lớp thứ nhất bằng weber.dry seal lên mối nối và quét mở rộng ở mỗi bên ít nhất là 10 cm.  
Sau đó, sử dụng lưới chống thấm BE 14 phủ lên mối nối, ép phẳng và đảm bảo không bóng khí bên dưới. 
Chờ từ 4 giờ đến 6 giờ cho lớp thứ nhất khô trước khi quét lớp thứ 2 theo phương vuông góc với lớp đầu.

3) Chống thấm trước khi dán gạch

Phủ bề mặt bằng một lớp lót phù hợp. 
Tại các vị trí như vết nứt nhỏ, mối nối, góc cạnh thì cần gia cố bằng lưới sợi thủy tinh hoặc sợi nỉ poly sau lớp thứ nhất. 
Lưu ý, sử dụng lưới chống thấm weber.tape BE14 ép phẳng, không có bóng  khí, tại các mối nối hoặc các vết nứt có dấu hiệu mở
rộng. Quét lớp thứ nhất bằng weber.dry seal. 
Chờ từ 4 giờ đến 6 giờ cho lớp thứ nhất khô. Sau đó, quét lớp thứ 2 vuông góc với lớp thứ nhất. Tổng độ dày thích hợp từ 1mm.
Thời gian chờ trước khi dán gạch là 48 giờ.

4) Sử dụng làm sơn phản chiếu

Phủ bề mặt bằng một lớp lót phù hợp. 
Quét 1 lớp weber.dry seal trên toàn khu vực với định mức 400-500g/m2
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ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Thời gian để kết nối: 2 giờ 
Thời gian chờ thi công giữa 2 lớp là: 4 – 6 giờ
Thời gian khô: 48 giờ
Thời gian chờ 7 ngày trở lên để:

Chống thấm hoàn toàn
Đạt được sức chịu đựng cơ học
Đạt được sự chịu đựng tốt nhất

Độ dày thích hợp cho từng ứng dụng:
1 – 1.5 mm: chống thấm và xử lý hiện tượng thấm dột
0.5 – 1 mm: chống thấm cho khu vực lát gạch (áp dụng trước khi tiến hành dán gạch)
0.3 – 0.5 mm:   áp dụng làm lớp sơn phản chiếu

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG:

Chống thấm mái ngang, mái ngói, tường ngoài nhà: 1.5 – 2 kg/m2
Chống thấm trước khi dán gạch: 1.0 kg/m2
Dùng làm sơn phản chiếu: 400 – 500 g/m2

ĐÓNG GÓI

5 kg xô nhựa và 20 kg xô nhựa

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

Trắng
Xám
Xanh

Bản in thông tin sản phẩm

Bản in thông tin sản phẩm

Hướng dẫn an toàn sử dụng

Hướng dẫn an toàn sử dụng weber.dry seal

Chứng chỉ chất lượng

Chứng chỉ chất lượng weber.dry seal

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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Sản phẩm khác

Các sản phẩm
khác cùng loại

weber.dry tex

Vữa chống thấm
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