
Ưu điểm:

 • Bám dính tốt với hầu hết các vật liệu thông dụng

 • Chịu được tác động thời tiết, chống lão hóa tốt

 • Khả năng co giãn: ±50%

 • Cường độ chống rách (chống xé) cao

 • Dễ thi công

 • Tương thích tốt với lớp sơn phủ

 Tương thích với nhiều bề mặt vật liệu trong công trình xây dựng:

Thích hợp sử dụng cho các khe nối trong xây dựng cần modun đàn hồi cao:

Đóng gói

Màu sắc

• Bê tông và cấu kiện đúc sẵn 
• Gạch 
• Gỗ 
• Kim loại, bề mặt nhôm 
• Mặt cắt của nhựa PVC 
• Đá và gạch ceramic các loại 

• Trám các khe nối tiếp xúc giữa sàn với sàn, sàn với tường hoặc tường với tường.
• Trám mối nối giữa các đường ống, trám khe giữa khung và cửa, mặt dựng 
(façade) và lớp bao phủ (cladding)
• Trám các mối nối trong kết cấu gỗ và kết cấu thép

Dạng ống 300 ml. (25 ống/thùng) 
Dạng xúc xích 600 ml. (20 xúc xích/thùng) 

Trắng, Xám, Đen

Chất trám và Keo dán nhanh

weberseal PU

weberseal PU là chất trám khe một thành phần rất đàn hồi, đông cứng nhờ 
vào độ ẩm trong không khí, được dùng trám các khe nối, mạch ngừng trong 
xây dựng
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Chuẩn bị bề mặt nền

Thi công

Kích thước khe nối  (khe co 
giãn hoặc mạch ngừng)

Bề mặt sử dụng phải đồng nhất
Bề mặt khô và sạch, không đọng nước
Bề mặt không bám dầu, mỡ, bụi và thành phần bám lỏng lẻo. Nên sử dụng các 
chất làm sạch bề mặt như MEK, axeton hoặc chất làm sạch dầu mỡ.
Với bề mặt kim loại, chà nhám trước. Sau đó, vệ sinh sạch lại bề mặt, cũng như 
loại bỏ các chất gây nhờn. Đảm bảo bề mặt khô ráo.
Với bề mặt là bê tông thì cần chờ đến khi bê tông gần như co ngót hoàn toàn 
trước khi trám khe. Sử dụng cọ sắt để chà bề mặt và sau đó làm sạch bụi bẩn
Trường hợp khe nối sâu, cần sử dụng thêm thanh xốp chèn khe co giãn. 
Mục đích là để tránh keo bám dính sâu vào đáy khe nối và đạt được tỷ lệ phù hợp
giữa độ rộng và độ sâu của keo.
Nên sử dụng băng keo giấy 1 mặt dọc theo chiều dài của khe nối để việc vệ sinh 
những phần keo dư thừa trong quá trình thi công được dễ dàng.

Dạng ống: Khui nắp nhôm ở đáy ống, vặn đầu vòi bơm vào miệng ống và cắt
chéo đầu vòi một góc 45° tại vị trí mong muốn kích thước keo đầu ra tương ứng.
Dạng xúc xích: Cắt 1 đầu dây buộc của xúc xích và đưa vào miệng ống súng bơm;
sau đó đẩy từ từ đến khi tiếp xúc với bề mặt vòi bơm sao cho keo ở trong nòng
súng được bao bọc kín dọc theo xúc xích.   
Bơm keo ra chắc chắn, đều vào trong khe nối sao cho đảm bảo tiếp xúc hoàn
toàn với 2 bề mặt hông của khe nối. Có thể hoàn thiện bề mặt trơn láng
bằng dao phết.     
Băng keo dính được tháo bỏ ngay sau thi công trong khoảng 10 – 15 phút.
Vệ sinh keo thừa bằng cách sử dụng dung môi phù hợp hoăc chất làm sạch keo
đã được chấp thuận.

1. Chiều rộng khe nối phải được thiết kế trong khả năng co giãn của keo. Thông
thường, chiều rộng khe nối cần trong khoảng 10 – 35mm. Tỷ lệ giữa chiều rộng
so với chiều sâu là khoảng 2 : 1. Riêng đối với khe nối giữa tường và sàn thì tỷ lệ là
khoảng 1 : 1

*Có thể sử dụng thanh xống chèn khe để điều chỉnh độ sâu của khe nối.

Đối với khe nối trên bề mặt bê tông

Khoảng cách khe nối  2 m 2 – 3.5 m 3.5 – 5 m 5 – 6.5 m 6.5 – 8 m

Chiều rộng thiết kế 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm

Chiều rộng của khe 
nối tối thiểu 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

Chiều sâu khe nối 8 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm
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Hạn sử dụng và bảo quản  

Vệ sinh

Lưu ý khi sử dụng

Định mức tương đối
*Định mức thực tế tùy thuộc vào kích thước khe nối/mối nối

12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bao bì hay ống vẫn còn nguyên vẹn
và chưa mở. Lưu trữ ở khu vực tránh ánh nắng trực tiếp và khô ráo ở nhiệt độ từ
10°C đến 25°C.

Sử dụng các chất vệ sinh keo phù hợp để làm sạch dụng cụ, thiết bị ngay sau khi
hoàn tất. Thành phần keo đã cứng nên được loại bỏ bằng lực cơ học.

• weberseal PU không được sử dụng như lớp phủ bóng
• Không sử dụng weberseal PU trên bề mặt nhựa bitum, cao su tự nhiên, cao su 
EPDM hoặc trên các vật liệu xây dựng mà có thể chảy dầu, chất làm mềm dẻo 
hoặc dung môi mà có thể làm hỏng keo trám.
• Sản phẩm đã đóng rắn có thể bị thay đổi màu sắc, nhưng không ảnh hưởng bất 
lợi đến đặc tính cơ học của sản phẩm.
• Khả năng bám dính sẽ suy giảm trên vật liệu PE, PP, PTFE 
• Không kháng được các dung môi hữu cơ, axit hữu cơ, axit hoặc kiềm đậm đặc
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Chiều rộng khe nối 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm

Chiều sâu khe nối 8 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm

Chiều dài khe nối ứng 
với 600ml ~7.5 mm ~4.5 mm ~2.5 mm ~1.6 mm ~1.3 mm
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Thông số kỹ thuật
Thông số Weberseal PU

Khối lượng riêng 1.16 ± 0.02 kg/lít

Thời gian khô bề mặt ~ 70 phút (ở 23oC và độ ẩm tương đối 
50%)

Tốc độ khô ~ 3mm/24h (+23°C/50 % RH)

Độ chảy võng (độ ổn định: tốt) Không

Khả năng co giãn ± 50%

Nhiệt độ thi công 5°C đến 40°C

Nhiệt độ làm việc liên tục -40°C đến 80°C

Lực chịu xé (Cường độ căng giãn) ~ 10 N/mm2 (ở 23°C và độ ẩm tương đối 
50%)

Độ cứng Shore A ≥ 40 sau 28 ngày (ở 23°C và độ ẩm tương 
đối 50%)

Modul đàn hồi ~ 0.3 N/mm2 tại trạng thái giãn 100%

Độ giãn đến khi đứt lìa > 600% (ở 23°C và độ ẩm tương đối 50%)

Giới hạn đàn hồi >70% (ở 23°C và độ ẩm tương đối 50%)

Khả năng chống nấm và tảo Đạt

Khả năng chống tia UV và ảnh hưởng của 
thời tiết Đạt

Độ tương thích với sơn phủ Tốt (sơn nước)

Gốc hóa học Polyurethane

Cơ chế đông cứng Nhờ độ ẩm trong không khí

Cường độ chống cắt 0.4 N/mm2 (ở 23°C và độ ẩm tương đối 
50%)

Khả năng kháng hóa chất Nước biển, xi măng, dung dịch kiềm 
loãng và các chất tẩy rửa gốc nước
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