
 

Chất trám khe gốc Polyurethane, 
một thành phần, độ ĐÀN HỒI CAO

• Một thành phần sử dụng được ngay.
• Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu.
• Chịu được tác động của thời tiết, kháng lão hóa tốt.
• Khả năng co giãn : ± 50%
• Cường độ chịu xé cao.
• Có thể sơn phủ lên bề mặt với các loại sơn phù hợp.

Bao bì: 

Màu sắc:

Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều 
kiện bao bì còn nguyên vẹn

Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát, có bóng râm. 
Nhiệt độ lưu trữ thích hợp từ 100C đến 250C

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

Trắng, Xám, Đen

Hạn sử dụng và 
bảo quản:

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Cơ chế đông cứng

Gốc hóa học

Dựa vào độ ẩm trong không khí

Độ chảy võng Không

Thời gian khô bề mặt
~ 70 Phút 
( ở 230C và độ ẩm tương đối 50%)

Polyurethane

~ 1,16 kg/ lítTỷ trọng

~ 3mm / 24h 
( ở 230C và độ ẩm tương đối 50%)Tốc độ khô

Nhiệt độ thi công 50C đến 400C

± 50%Khả năng co giãn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số Weberseal PU

weberseal PU

*Lưu ý: Những thí nghiệm trên được thực hiện trong phòng lab. Kết quả tại hiện trường 
có thể khác biệt do sự khác nhau về điều kiện và phương pháp thi công.

Weberseal PU là chất trám khe một thành phần 
có độ đàn hồi cao, đông cứng dựa trên độ ẩm môi 
trường, dung để trám các khe nối, mạch ngừng 
trong xây dựng.
Weberseal PU thích hợp sử dụng cho các ứng 
dụng sau:
• Trám các khe nối cho sàn và tường.
• Trám các mối nối giữa các đường ống, xung 
quanh khung bao cửa.
• Trám các khe nối cho mặt dựng.
• Trám các mối nối trong kết cấu Gỗ và Thép

     
 

Ứng dụng:

Cường độ chịu xé ~10N/mm² 
( ở 230C và độ ẩm tương đối 50%)

- 400C đến 800CNhiệt độ làm việc liên tục

Module đàn hồi ~0,3 N/mm² tại trạng thái giãn 100%

≥40 sau 28 ngày 
(ở 230C và độ ẩm tương đối 50%)Độ cứng Shore A

Giới hạn đàn hồi
> 70% 
( ở 230C và độ ẩm tương đối 50%)

Cường độ chống cắt 0,4 N/mm² 
( ở 230C và độ ẩm tương đối 50%)

> 600% 
( ở 230C và độ ẩm tương đối 50%)Độ giãn dài tới đứt



Kich thước khe nối (Khe co giãn hoặc mạch ngừng):

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

LƯU Ý THI CÔNG

THÔNG TIN AN TOÀN SỨC KHỎE

•  Không sử dụng Weberseal PU trên bề mặt nhựa Bitum, cao su tự nhiên, cao su EPDM hoặc trên các loại vật liệu xây dụng mà có thể 
chảy dầu, chất mềm dẽo hoặc dung mô mà có thể làm hỏng keo trám khe.
•  Không được trộn hay để tiếp xúc với các chất dung môi, tẩy rửa làm ảnh hưởng đên sự đóng rắn của sản phẩm.
•  Màu sắc của sản phẩm khi đóng rắn có thể thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến các tính chất kỹ thuật của sản phẩm.
•  Không nên sử dụng Weberseal PU những nơi có áp lực nước cao hoặc tiếp xúc với nước thường xuyên,

VỆ SINH DỤNG CỤ

•  Sử dụng các chất tẩy rửa thích hợp để vệ sinh dụng cụ ngay sau khi sử dụng. Sản phẩm đã đông cứng chỉ có thể làm sạch bằng biện 
pháp cơ học.

•  Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu sản phẩm rơi vào mắt, ngay lập tức rửa mắt bằng nước sạch, sau đó đến gặp bác sĩ.
•  Để xa tầm tay trẻ em.
•  Người sử dụng cần tham khảo các thông tin và khuyến cáo về an toàn sử dụng, lưu trữ, thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất trong 
tài liệu an toàn kỹ thuật mới nhất về lý tính, hóa tính, tính độc hại, sinh thái học và các chỉ tiêu an toàn liên quan.
•  Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước
•  Đổ bỏ chất thải: Theo quy định địa phương

Miễn trừ:
Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và 
sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản 
phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người 
dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.

Hướng dẫn thi công

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam - Chi nhánh Hiệp Phước
Địa chỉ: Lô C20B, đường số 11, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Điện thoại: +84 (28) 3930 7273  -  Fax: +84 (28) 3930 7274  -  Hotline: 1800 577 772 
Facebook: www.facebook.com/webervn - Website: www.vn.weber

•  Bề mặt phải khô, sạch sẽ, đặc chắc, không dính dầu mỡ, tạp chất và các thành phần dễ bong tróc phải được loại bỏ.
•  Bề mặt kim loại phải khô ráo, sạch sẽ không có rĩ sét.

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 chiều rộng so với chiều sâu khoảng 2 : 1. Riêng đối với khe nối giữa tường và sàn thì tỷ lệ chiều khoảng 1 : 1.

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

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

Định mức tương đối:

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

THI CÔNG

•  Sau khi vệ sinh bề mặt hoàn tất, chèn thanh xốp theo yêu cầu kỹ thuật của kích thước khe.
•  Đặt Weberseal PU vào súng bắn keo chuyên dụng cắt đầu vòi một góc 450 tại vị trí mong muốn kích thước đầu ra tương ứng của keo.
•  Bơm Weberseal PU vào khe phải đảm bảo keo tiếp xúc hoàn toàn với 2 bên thành khe để đảm bảo độ bám dính tốt, sau đó dùng cây đè 
lưỡi hoặc mũi bay miết trên bề mặt để làm đầy keo và không còn bọt khí.
•  Nên sử dụng băng keo giấy dán dọc 2 bên thành khe trước khi thi công Weberseal PU để vật liệu không bị lem bẩn khi thi công và tăng 
tính thẩm mỹ sau khi hoàn thiện. Băng keo nên được tháo bỏ ngay sau khi thi công

weberseal PU

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

Chiều rộng thiết kế tối thiểu 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm

Chiều rộng khe nối 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm

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

Chiều dài khe/ xúc xích 600ml ~7.5m ~4.5m ~2.5m ~1.6m ~1.3m

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


