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HYPERSEAL®-EXPERT-150 
Vật liệu chèn khe polyurethane đàn hồi, một thành phần giải pháp sử dụng 
trong điều kiện độ ẩm cao. 

 

 MÔ TẢ 

HYPERSEAL®EXPERT là vật liệu chèn khe co giãn 
môđun đàn hồi thấp, có công thức cấu tạo đặc biệt 
đảm bảo không có khí khi đóng rắn ngay cả trong 
điều kiện nhiệt độ và độ ẩm rất cao. Sản phẩm có 
tính chất lưu biến rất tốt, cho phép sử dụng ngay cả 
ở những khe co giãn rất rộng. 

Sản phẩm đóng rắn do phản ứng với hơi ẩm trong 
không khí tạo thành một chất chèn khe có hệ số 
biên độ dịch chuyển 50% và có độ bám dính rất tốt 
trên các nền thường gây khó khăn cho các loại vật 
liệu chèn khe polyurethane truyền thống, như kính, 
nhôm, thép, polycarbonate,vv. Tốc độ, thao tác bơm 
sản phẩm không bị ảnh hưởng khi điều kiện nhiệt 
độ và độ ẩm thi công thay đổi dải rất rộng. 

 TUÂN THỦ QUY ĐỊNH  

 ISO -11600, 
 Loại F - Class: 25LM, 
 DIN – 18540 - F, 
 ASTM C920, 
 Quy chuẩn Liên Bang Mỹ TT – S - 00230C, 
 Loại II Class A. 

HYPERSEAL®EXPERT được chứng nhận CE theo 
EN 15651-1 (Vật liệu chèn khe cho mặt ngoài) và 
15651-4 (Vật liệu chèn cho khe co giãn sàn đường 
giao thông). 

 ỨNG DỤNG 

Chèn các khe ở: 
 Bê tông đổ tại chỗ, 
 Các tấm panel bê tông đúc sẵn 
 Gạch và chế phẩm dạng blốc, 
 Bể nước và bể bơi, 
 Khung kim loại, 
 Cửa sổ nhôm và các tấm panel, 
 Máng tưới tiêu, 
 Thủy tinh, 
 Đá granite & đá marble. 

 

 CÁC GIỚI HẠN 

 
 

 Không nên sử dụng trực tiếp trên lớp nền yếu. 
Trong trường hợp này nền phải được lót bằng 
MICROPRIMERTM – PU để gia cường cho bê 
tông và tạo ra một lớp nền bền chắc để ứng 
dụng sản phẩm. 

 Nền có độ xốp cao, bề mặt nhiều bụi hoặc bê 
tông không đặc chắc cần phải được trám kín 
hoàn toàn để tránh khả năng bọt khí đi vào vật 
liệu khi sản phẩm chưa đóng rắn nếu nhiệt độ 
nền tăng lên. 

ĐẶC TÍNH VÀ ƯU ĐIỂM 
 Không có bọt khí / trương nở khi đóng rắn trong 

điều kiện khí hậu khắc nghiệt. 
 Tính lưu biến rất tốt 
 Độ bám dính rất tốt trên hầu hết mọi loại bề mặt, 

khi có sử dụng hoặc không sử dụng vật liệu lót 
chuyên dụng. 

 Bơm, thi công dễ ràng và rất ổn định khi bảo 
quản trong điều kiện khí hậu thay đổi. 

 Kháng hóa chất rất tốt, phù hợp để chèn các khe 
của bể bơi và bể chứa nước đã xử lý hóa chất. 

 Môđun đàn hồi thấp, hệ số biên độ dịch chuyển 
50%. 

 Kháng vi sinh vật và nấm. 
 Chịu nhiệt tốt, phù hợp để ứng dụng ở những 

nơi lộ thiên ở nhiệt độ > 60°C. 
 Chịu lạnh: Sản phẩm duy trì được tính đàn hồi 

ngay cả khi nhiệt độ xuống đến -40 oC. 

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Làm sạch khe đảm bảo rằng không còn dầu, mỡ, 
chất bẩn bám dính và silicon thừa. 

Trong nhiều trường hợp không cần lớp lót. Trường 
hợp nền rất xốp cần phải được trám kín hoàn toàn 
để tránh khả năng bọt khí đi vào vật liệu khi chưa 
đóng rắn nếu nhiệt độ nền tăng lên. Nên sử dụng 
vật liệu lót MICROPRIMERTM – PU . 
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Đặt vật liệu đệm như thanh đệm polyurethane lỗ hở 
hoặc polyethylene lỗ kín vào khe co giãn. Mặc dù cả 
hai loại thanh đệm này đều có thể được sử dụng 
nhưng cần phải hết sức thận trọng khi sử dụng loại 
thanh đệm polyurethane lỗ kín để lớp vỏ bên ngoài 
không bị thủng vì khi nhiệt độ tăng lên có thể gây 
bọt khí. Việc sử dụng thanh đệm là rất quan trọng 
để đảm bảo rằng tỷ lệ chính xác giữa chiều rộng và 
chiều sâu của lớp đệm khi vật liệu chèn khe được 
bơm vào. 

Đưa vật liệu chèn khe vào súng bơm, cắt bỏ một 
đầu tuýp keo và lắp đầu súng bơm đã được cắt phù 
hợp với kích thước dòng sản phẩm ra mong muốn.   

Bơm sản phẩm vào khe đảm bảo rằng không còn 
không khí ở khe nữa. 

Nên vệ sinh dụng cụ bơm ngay khi đã bơm xong. 

Tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều sâu nên là 2:1 và 
chiều sâu tối thiểu nên là 10mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG 

Số mét dài trên hộp 600cc: 
       Chiều 
rộng 
 

 Chiều sâu 
5mm 10mm 15mm 20mm 25mm 

5mm 24 12    

10mm   4 3 2,4 

15mm     1,6 

 ĐÓNG GÓI 

 Tuýp/ cái: 600cc.  

 Tuýp/ cái: 300cc 

  HẠN SỬ DỤNG 

Sản phẩm có thời hạn sử dụng tối thiểu là 12 tháng 
khi để nguyên trong bao bì ban đầu ở nơi khô ráo 
và ở nhiệt độ 5-25 oC.  Sau khi đã mở bao bì thì nên 
sử dụng càng sớm càng tốt. 
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  THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

ĐẶC TÍNH ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Trọng lượng riêng gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / 
ISO 2811 ở 20 oC 

1,45 

Thời gian không dính, ở 77 oF (25 oC) & 
Độ ẩm 55% 

giờ - 2,5-3,5 

Tốc độ đóng rắn mm/ngày - 2-3 

Nhiệt độ làm việc oC - -40 đến 80 

Độ cứng Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / 
ISO R868 

±27 

Môđun tại độ giãn dài 100% (N/mm2) ASTM D412 / EN-ISO-527-3 0,3 

Độ giãn dài % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 >700 

QUV Thử nghiệm phong hóa tăng tốc 
(4giờ UV, ở 60 oC (Đèn UVB) & 4 giờ 
NGƯNG TỤ ở 50 oC) 

- ASTM G53 
Đạt 

(sau 2000giờ). 

Độ bền nhiệt (100 ngày, 80°C) - EOTA TR011 Đạt 

Độc tính - - 
Không có quy định hạn 

chế sử dụng sau khi 
đóng rắn hoàn toàn 

Độ đàn hồi % DIN 52458 >90 

Thủy phân (8% KOH, 15 ngày ở 50°C) - - Không thay đổi 

tính chất đàn hồi Thủy phân (H2O, 30 ngày- chu kỳ 
60-100°C) 

- - Không thay đổi tính chất 
đàn hồi 

HCl (PH=2, 10 ngày ở nhiệt độ phòng) - - Không thay đổi 

tính chất đàn hồi 
Độ bám dính với bê tông kg/cm2 

(N/mm2) 
ASTM D4541 > 20 

(> 2) 

Công Bố Hiệu Quả Thực Hiện Theo Quy Định của Liên Minh Châu Âu 
Phù hợp với Phụ lục III của Quy chuẩn số 305/2011 của Liên Minh Châu Âu 

(Quy chuẩn về Sản phẩm Xây dựng) 

Cho sản phẩm “HYPERSEAL® EXPERT” 
No: CPR-5113/850/14-3 
       CPR-5113/850/14-4 

Cơ quan được thông báo (0761):  
Materiaiorufarsai (MPA) fur das 

 Bauwesen BeethovenstratBe 52 
D-38106 Braunschweig 

 



              

Tài liệu chi tiết sản phẩm 
Phát hành: 28/03/2020 
Chế bản: V3 

    “Think building chemicals, think VIETSTAR” 
 

 

Nhập khẩu bởi: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR 
Trụ sở chính: Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội, Việt Nam  
Nhà máy: Lô CN-1, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam 
ĐT: (024) 37880016    Email: contact@vietstarindustry.vn   Website: vietstarindustry.vn 
Sản xuất bởi: Alchimica – Hy Lạp 

 
    ISO 9001:2015 

 4/4 

 

 
EN 15651 – part 1 & part 4 

Sản phẩm này được sử dụng như một vật liệu chèn khe một thành phần, gốc polyurethane cho các kế cấu 
mặt ngoài và cho đường đi bộ 
 

Các đặc tính cơ bản Mức chất lượng Yêu cầu kỹ thuật 

Phản ứng với lửa Class E EN ISO 11925-2 

Phục hồi đàn hồi (%) > 70% EN ISO 7389 

Kháng dòng chảy (mm) ≤ 3mm EN ISO 7390 

Độ bền kéo – môđun đàn hồi cát tuyến ở 23 oC ≤ 0.4MPa EN ISO 8339 

Độ bền kéo – môđun đàn hồi cát tuyến ở -30 oC ≤ 0.9MPa EN ISO 8339 

Độ bền kéo tại độ giãn duy trì Không có số liệu EN 8340 

Độ bám dính khi nhiệt độ biến thiên Không có số liệu EN ISO 9047 

Mất khối lượng/thể tích ≤ 10% EN ISO 10563 

Độ bền kéo tại độ giãn duy trì sau khi ngâm trong nước (4 ngày) Không có số liệu EN ISO 10590 

Cường độ chịu kéo (khả năng chuyển vị 50%) Không có số liệu EN ISO 8340 

Yêu cầu ngoài trời:   

Độ bền kéo tại độ giãn duy trì sau khi ngâm trong nước (28 ngày) Không có số liệu EN ISO 10590 

Độ bền kéo tại độ giãn duy trìsau khi ngâm trong nước muối (28 
ngày) Không có số liệu EN ISO 10590 

Độ bám dính sau khi tiếp xúc với nhiệt, nước và ánh sáng nhân 
tạo qua kính Không có số liệu EN ISO 11431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Các thông tin cũng như những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng các sản phẩm do ALCHIMICA sản xuất- VIETSTAR phân phối, chúng tôi cung cấp dựa trên thiện chí và những kiến 
thức, kinh nghiệm hiện tại của ALCHIMICA về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường. Trong khi ứng dụng thực tế, chúng tôi không đảm 
bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi 
ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công mà 
họ mong muốn hay không. ALCHIMICA có quyền thay đổi đặc tính  sản phẩm của mình. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài 
liệu này theo yêu cầu 

 
 


