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MIXSEAL WATERBAR
B Ă N G  C Ả N  N Ư Ớ C  Đ À N  H Ồ I  G Ố C  P V C

Thông số kỹ thuật:

Mô tả sản phẩm:

Mixseal Waterbar là băng cản nước PVC được chế tạo từ nhựa polyvinyl clorua chịu nhiệt, đàn hồi,

có chất lượng cao. Sản phẩm được thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và mạch ngừng trong

kết cấu bê tông.

Ưu điểm:

• Tính năng trám kín và chống thấm có hiệu quả ngay khi bê tông đóng rắn;

• Bề mặt có nhiều gai có tác dụng ngăn chặn sự xâm nhập của nước;

• Có thể hàn dễ dàng tại công trường;

• Kháng hóa chất tốt;

• Có nhiều hình dạng khác nhau cho tất cả các nhu cầu thi công.
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Ứng dụng:

Sử dụng chống thấm cho khe co giãn và mạch ngừng trong các cấu kiện bê tông như: Tầng hầm, bể

chứa nước, nhà máy xử lý nước thải, hồ bơi, tường chắn, hố thang máy, đường hầm, cống, hố kỹ

thuật…

Đóng gói:

• Đóng gói: 10m, 15m, 20m, 50m hoặc theo yêu cầu khách hàng

Phiên bản: V12.2
Cập nhật: 10/2020 

Nội dung Phương pháp thử Thông số

Màu sắc Vàng, xanh, trắng, trong

Khối lượng riêng TCVN 4866:2013 ≤ 1.4 g/cm3

Độ cứng TCVN 1595:2013 ≥ 65 Shore A

Cường độ chịu kéo TCVN 4509:2013 ≥ 13 Mpa

Độ giãn dài khi đứt TCVN 4509:2013 ≥ 250%

Thi công:

• Lắp đặt: Băng cản nước được lắp đúng vị trí thiết kế, dùng dây kim loại buộc cố định băng với cốt

thép đảm bảo không dịch chuyển trong quá trình đổ bê tông. Phải đầm kỹ để tránh bê tông bị rỗ tổ

ong. Nếu bị rỗ tổ ong cần phải sữa chữa. Phải làm sạch băng cản nước trước khi thi công đổ bê tông;

• Hàn nối: Đốt nóng cùng lúc hai đầu mối hàn bằng hai mặt của dao hàn cho đến khi PVC trở nên

chảy đều. Lấy dao hàn ra và ngay lập tức ghép hai đầu mối hàn lại với nhau. Giữ chặt mối nối cho đến

khi nguội và rắn chắc lại. Kiểm tra xem mối nối có bị hở hoặc không hoàn hảo. Hàn lại nếu cần.
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Hình dạng
Loại

sản phẩm
Chiều rộng
mm (±3%) 

Độ dày
mm (±10%)

Chiều dài
(m)

V150 150 2.5 ÷ 4 20

V200 200 3 ÷ 6 20

V250 250 3 ÷ 6 20

V300 300 3 ÷ 6 15

V320 320 3 ÷ 6 15

V200E 200 2.5 ÷ 4 20

V250E 250 2.5 ÷ 4 20

V200C 200 2.5 ÷ 4 20

V250C 250 2.5 ÷ 4 20

V150-T1010 150 10 -

V200-T1010 200 10 -

V250-T1010 250 10 -

V300-T1010 300 10 -

V320-T1010 320 10 -

V150-T1313 200 13 -

V200-T1313 250 13 -

V250-T1313 200 13 -

V300-T1313 250 13 -

V320-T1313 150 13 -

KN92 180 3 ÷ 4 50

B150-T1010 150 10 -

B200-T1010 200 10 -

B250-T1010 250 10 -

B300-T1010 300 10 -

B320-T1010 320 10 -

B150-T1313 150 13 -

B200-T1313 200 13 -

B250-T1313 250 13 -

B300-T1313 300 13 -

B320-T1313 320 13 -

O150 150 2.5 ÷ 4 -

O200 200 3 ÷ 6 20

O250 250 3 ÷ 6 20

O300 300 3 ÷ 6 15

O320 320 3 ÷ 6 15

O200E 200 2.5 ÷ 4 20

O250E 250 2.5 ÷ 4 20

Bảng phân loại & Chi tiết thi công:
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An toàn & sức khỏe:

• Sinh thái học: Có thể đổ bỏ theo quy định của địa phương;

• Vận chuyển: Không nguy hiểm;

• Độc hại: Không độc hại;

• Cẩn thận để tránh không hít phải khói và hơi trong quá trình hàn PVC. Do đó việc hàn phải được

tiến hành ở nơi thông khí tốt.
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Bảo quản:

• Cất giữ nơi khô ráo, thoáng mát, nơi bóng râm;

Lưu ý: Mixseal đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra sẽ không bị lỗi nguyên liệu và được tuân theo các công thức chuẩn, có chứa tất cả

các thành phần theo tỷ lệ thích hợp. Nên bất kỳ sản phẩm nào được chứng minh bị lỗi, với trách nhiệm hữu hạn của Mixseal, sẽ thay thế nguyên

vật liệu mà đã chứng mính là có khiếm khuyết và Mixseal trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại ngẫu nhiên

hoặc gây ra bởi hậu quả của thiệt hại ngẫu nhiên. Mixseal không bảo đảm cho việc mua bán hàng hóa hoặc tính phù hợp cho một mục đích đặc

thù nào, và bảo hành này thay thế cho tất cả các bảo hành khác đã nêu hoặc đã đề cập. Người sử dụng phải xác định sự phù hợp của mỗi sản

phẩm cho từng mục đích sử dụng và giả định trước tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên đới có thể xảy ra.

Hình dạng
Loại

sản phẩm
Chiều rộng
mm (±3%) 

Độ dày
mm (±10%)

Chiều dài
(m)

O200-T1010 200 10 -

O250-T1010 250 10 -

O300-T1010 300 10 -

O400-T1010 400 10 -

O500-T1010 500 10 -

SV150 250 2.5 ÷ 4 20

SV200 200 3 ÷ 5 20

SV250 250 3 ÷ 5 20

SV300 300 3 ÷ 5 15

SV320 320 3 ÷ 5 15

SO150 150 2.5 ÷ 4 20

SO200 200 3 ÷ 5 20

SO250 250 3 ÷ 5 20

SO300 300 3 ÷ 5 15

SO320 320 3 ÷ 5 15


