
Băng gia cố và chống thấm có 
tính ĐÀN HỒI CAO phù hợp cho 
các vị trí tiếp nối, đường biên và 
vết nứt

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì: Cuộn dài 10m (rộng 12cm)

Màu sắc: Lưới trăng với dải cao su vàng ở giữa

Hạn sử dụng và 
bảo quản: 2 năm kể từ ngày sản xuất.

Định mức: Phụ thuộc vào chiều dài và số lượng 
khe, ngách cần xử lý chống thấm

• Sử dụng kết hợp với các sản phẩm chống thấm weberdry 
  2Kflex, weberdry top, weberdry seal, weberdry PUD coat,… 
  chống thấm cho các mạch ngừng, đường biên và vết nứt 
  của: Các vật liệu khác nhau, Sàn và sàn, Tường và tường, 
  Sàn và tường, Khu vực có nhiều lưu thông.
• Phủ kín các kẻ ngách giữa sàn và tường.
• Dùng gia cường tại vị trí tiếp nối giữa các tấm sợi xi măng 
  hoặc các tấm thạch cao.

ỨNG DỤNG:

• ĐÀN HỒI CAO
• 100% chống thấm
• Kháng được nhiều loại hóa chất lâu dài
• Gia cường mối nối cho các tường, tấm thạch cao và 
  tấm sợi xi măng 

   THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số webertape BE14

Chiều rộng của băng 120 mm

Chiều rộng lớp lưới trắng 70 mm

Chiều dày của băng 0.6 mm

Khối lượng trung bình 36 g/m

Độ bền xé rách 6.5 N/mm2

Mức kháng áp lực nước                                         3 bar

Độ bền nhiệt                                             -300C đến +900C

webertape BE14



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

HƯỚNG DẪN THI CÔNG:

1.  Vệ sinh bề mặt sạch sẽ và quét lớp lót nếu sử dụng weberdry PUD coat hoặc weberdry seal (vui lòng tuân theo hướng dẫn kỹ 
    thuật của mỗi sản phẩm)
2. Phủ lớp chống thấm weberdry 2Kflex hoặc weberdry top hoặc weberdry seal hoặc weberdry PUD coat lên mối nối với chiều 
    rộng tối thiểu 10cm mỗi bên. Đảm bảo bao phủ toàn bộ đặc biệt tại các mối nối
3. Đặt băng gia cường webertape BE14 lên các mối nối và đảm bảo không có bọt khí bên dưới.
4. Chờ đến khi lớp chống thấm khô và phủ thêm lớp thứ 2 trên băng gia cường

Nhiệt độ Thời gian

+100 C ~90 phút

+200 C ~60 phút

+300 C ~30 phút
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webertape BE14

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Chỉ tiêu Phương pháp thử nghiệm webertape BE14

Áp suất nổ: tối đa Nội bộ 2.5 bar

Lực phá hoại theo chiều dọc DIN EN ISO 527-3 91 N/ 15 mm

Lực phá hoại theo chiều ngang DIN EN ISO 527-3 44 N/ 15 mm

Mức độ giãn đến phá hoại theo chiều dọc DIN EN ISO 527-3 33%

Mức độ giãn đến phá hoại theo chiều ngang DIN EN ISO 527-3 125%

Năng lực hấp thụ ở mức giãn 25% theo chiều ngang DIN EN ISO 527-3 0.52 N / mm

Năng lực hấp thụ ở mức giãn 50% theo chiều ngang DIN EN ISO 527-3  0.73 N / mm

Độ bền kháng áp lực nước DIN EN 1928 (Version B) > 1.5 bar

Mức độ kháng tia UV (tối thiểu) DIN EN ISO 4892-2 500 h

TÍNH CHẤT HÓA HỌC Khả năng chống chịu một số hóa 
chất sau khi bảo quản trên 7 ngày 
trong điều kiện nhiệt độ phòng

+ = chống chịu
0 = bị suy yếu
- = không chống chịu

Axít Clohiđric, HCL 3% Nội bộ +

Axit Sunphuric, H2SO4 35% Nội bộ +

axit citric, COOHCH2C(OH)(COOH)CH2COOH 100 g/l Nội bộ +

Axit lactic 5% Nội bộ +

kali hiđroxit, KOH 3% / 20% Nội bộ +/0

Natri Hipoclorit, NaOCl 0.3 g/l Nội bộ +

Nước biển (20 g/l muối trong nước biển) Nội bộ +

LỢI ÍCH CHÍNH
Lợi ích chính Kích thước

Tự kết dính Sửa chữa vết 
nứt

Sử dụng cho các 
vết nứt giãn nởGia cố, gia 

cường Chống thấm Chiều rộng Chiều dài (cuộn)

12 cm 10 cm x 0 - 20 mm


