WATERSTOP BENTONITE 101
BĂNG CẢN NƯỚC BENTONIT TRƯƠNG NỞ
GIỚI THIỆU
Waterstop bentonite 101 là vật liệu
ngăn nước với đặc tính là trương nở khi
tiếp xúc với nước. Vật liệu là bentonit với cao su
polyme. Sản phẩm
trương nở khi tiếp xúc nước có thể tạo độ
giản nở trên 300%. Bentonit nở ra sẽ lấp
đầy vào chỗ trống giữa hai phần nối

Nhanh và dễ dàng
Dễ theo dõi
Dễ dàng ghép nối.
Bền bỉ
Kinh tế.
Dễ vận chuyển
Không cồng kềnh.
Không độc hại.

bêtông.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Trọng lượng riêng: xấp xỉ 1.5-1.6
Độ giãn nở: >300%
Chịu được áp suất thủy tĩnh: >70m

ỨNG DỤNG
Mối nối trong xây dựng.
 Bồn chứa nước, bồn chứa nước

thải.
Đường hầm.
Nền móng.
Hố thang máy.
Tường chắn.
 Ống xuyên sàn – tường

Trụ chính.
Chỗ nối cọc.
Bêtông đúc sẵn.
Rãnh trong.
Đệm đầu cọc

ƯU ĐIỂM
Chịu được áp suất thủy tĩnh
 Có thể sử dụng bồn chứa nước di

động.

CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ
Nền Bêtông phải được làm sạch: không
dầu, mỡ, dầu khuôn, bụi, vết sùi và xà
bần. Những chỗ bề mặt bêtông bị rạn nứt
phải tiến hành sửa chữa trước khi thi
công với waterstop bentonite.
THI CÔNG
Tháo cuộn waterstop ra luồn vào và dán dọc theo
mạch ngừng bê tong hay cuốn vòng quanh đường
ống xuyên sàn – tường. Có thể dùng đinh để cố
định waterstop tại các chổ giáp nối.
Phải đảm bảo tất cả được gắn chặt với
bề mặt bêtông

WATERSTOP BENTONITE 101
BĂNG CẢN NƯỚC BENTONIT TRƯƠNG NỞ

CHI TIẾT MINH HỌA

BAO BÌ
25mm x 20mm x 5m (30m/hộp)
BẢO QUẢN
Bảo quản nơi mát và khô thoáng
Tránh: sương gió, nước, ẩm ướt và nhiệt
độ cao.

Waterstop bentonite 101tại trụ chính

Waterstop bentonite tại đầu cọc

CẨN TRỌNG
Không nguy hiểm trong điều kiện sử dụng
bình thường. Đề nghị tuân theo tiêu
chuẩn an toàn và thận trọng trong ứng
dụng và bảo quản.
LIÊN HỆ:
Công Ty TNHH Công Nghệ Xây Dựng Thiên Cơ
Số 05 Trần Quang Diệu, Phường 13, Q.3, Tp. HCM
Phone: +84.974.667.568 / 0947.27.35.68
Email: thienco.info@gmail.com
Website: http://saigonthienco.com

Waterstop bentonite ở khớp cứng

Thienco luôn sẵn lòng tư vấn về hiệu suát
cũng như ứng dụng sản phẩm chúng tôi. Trang tài liệu này
thay thế bản kỹ thuật và được ấn hành mới nhất mà không cần
thông báo trước.

Waterstop bentonite ở bề mặt gồ ghề

VỆ SINH
Dùng nước làm sạch ngay dụng cụ và
trang thiết bị.
HẠN CHẾ
 Waterstop không sử dụng để cản nước
Cho khe co giãn hay khe lún..
 Khoảng cách tối thiểu 80mm bao

ngoài.

