
Băng trám kín chống thấm
TỰ DÍNH gốc cao su phủ phôi nhôm 
KHÁNG UV 100%

weberseal tape

QUY CÁCH & HẠN SỬ DỤNG

Đóng gói:

Cuộn 50mm x 3m 
(24 cuộn/thùng)
Cuộn 100mm x 3m 
(12 cuộn/thùng)
Cuộn 300mm x 3m
(4 cuộn/thùng)

Màu sắc Màu xám của hợp chất Butyl 
và mặt sau là màu phôi nhôm

Hạn sử dụng 
và lưu trữ

36 tháng kể từ ngày sản xuất 
trong trường hợp bảo quản 
đúng cách: tránh tiếp xúc trực 
tiếp với ánh nắng mặt trời, bảo 
quản ở môi trường khô ráo và 
nhiệt độ trong khoảng từ +10OC 
đến +30OC

Phù hợp cho kim loại, kính, kẽm, bê tông, gốm sứ, gỗ…

weberseal tape là băng trám kín chống thấm tự dính 
gốc cao su, được phủ tăng cường lớp Nhôm ở mặt sau, 
có thể sơn chồng lên được. weberseal tape có khả năng 
kháng UV 100% và có nhiều ứng dụng như phủ các khe 
nối & khe hở và chống thấm. 

ỨNG DỤNG

MÔ TẢ SẢN PHẨM

• Phủ các khe nối, khe hở và chống thấm, giúp ngăn 
  ngừa và khắc phục các sự cố rò rỉ nước.
• Bám dính rất tốt trên hầu hết các loại vật liệu
  xây dựng
• Không chứa Bitumen – không bị đổ dầu và ngả
  màu, thân thiện với môi trường
• Có thể sơn loại sơn gốc nước phủ lên trên bề mặt
  phôi nhôm
• Chịu được nóng, lạnh và kháng UV 100%
• Dễ thi công

• Phụ thuộc vào chiều dài và số lượng của khe nối.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG



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. 

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

THI CÔNG

• Bề mặt nền phải sạch sẽ, khô ráo, không bám bụi bẩn và dầu mỡ. Bề mặt ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến 
  tính bám dính.
• Cắt weberseal tape theo các độ dài yêu cầu, tháo màng bảo vệ và ép chặt weberseal tape lên bề mặt 
  nền, phủ qua các khe nối và vết nứt. Dùng con lăn thích hợp để miết (ép) chặt weberseal tape nhằm 
  làm tăng độ bám dính.
• Tất cả các mối nối phải được chồng lên nhau tối thiểu 50 mm.

*Không khuyến cáo dùng trong các trường hợp cấu kiện chịu áp lực nước dài hạn.

weberseal tape

*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.

   THÔNG SỐ KỸ THUẬT

   Chỉ tiêu   weberseal tape

Độ dày 1.0 mm

Cường độ chịu kéo                                                             ASTM D 1000 131 N / 25 mm

Độ giãn dài                                                                          ASTM D 1000 91%

Trọng lượng riêng                                                               ASTM D 792 1.5g / cm³

Cường độ bám dính khi bóc tách lớp phôi                   ASTM D 1000
(đặt ở mặt phẳng 180°) 27 N / 25mm

Lực dính                                                                              ASTM D 2979 5 N

Độ chảy xệ theo phương dọc (sau 6 giờ ở +80°C)                                                 < 0 mm

Độ chảy xệ theo phương dọc (sau 6 giờ ở +140°C) < 0 mm

Nhiệt độ thi công - 30°C đến +60°C

Nhiệt độ làm việc - 30°C đến +140°C

Phương pháp thử
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