
              

Tài liệu chi tiết sản phẩm 
Phát hành: 02/04/2021 
Chế bản: V9.0 

           “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: DAERYONG - KOREA  

    ISO 9001:2015 
 1/2 

 

HYPERSTOP DB® Series 
Thanh trương nở cao su - bentonite. 

 MÔ TẢ 

HYPERSTOP DB Series là vật liệu chống thấm tính năng cao được 

sản xuất trên cơ sở cao su lưu hóa kết hợp với bentonite và các chất 

phụ gia chất lượng cao. Phản ứng trương nở là kết quả của sự tương 

tác giữa nước và các nhóm hydrophilic của sản phẩm. Sự trương nở 

thể tích tạo ra một áp suất dương nội tại có tác dụng ngăn cản nước 

thấm vào bên trong. 
 

 ỨNG DỤNG 

 Chống thấm cho mạch ngừng thi công của bê tông của các hạng mục: Tường, sàn tầng hầm, tường bể 

chứa nước. 

 Chống thấm các ống kỹ thuật đặt xuyên sàn, tường bê  tông. 

 ƯU ĐIỂM 

 Thi công nhanh, tiết kiệm thời gian thi công và giảm giá thành xây dựng công trình. 

 Khả năng trương nở của sản phẩm không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ ướt/khô. 

 Duy trì tốt khả năng chống thấm hiệu quả trong điều kiện ẩm ướt.  

 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Chỉ tiêu Kết quả Phương pháp thử 

Tỷ trọng ở 25oC ≥ 1,35 g/cm3 KS M 6519:2003 

Sai số kích thước ± 5% 

KS M 6522:2006 Biến dạng ngoại quan Không bất thường 

Độ bền chịu lạnh Không bất thường 

Màu sắc Đen Quan sát 

Giãn nở thể tích ≥ 250% KS M 6518:2006 

Kích thước 

 

DB-2010, (N): 20mm x 10mm (7m/cuộn x 7,5 cuộn/hộp) 

DB-2015, (N): 20mm x 15mm (5m/cuộn x 7,0 cuộn/hộp) 

DB-2515, (N): 25mm x 15mm (5m/cuộn x 6,0 cuộn/hộp)  

DB-2519, (N): 25mm x 19mm (5m/cuộn x 6,0 cuộn/hộp) 

(N): Có lưới thép ở giữa  
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 BIỂU ĐỒ TRƯƠNG NỞ 

  

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 Mạch ngừng thi công: Bóc bỏ lớp màng giấy đi sau đó dải trực tiếp rồi dùng tay ấn nhẹ lên thanh 

HYPERSTOP DB Series để sản phẩm bám chắc vào bề mặt bê tông của mạch ngừng thi công (có thể dùng 

đinh bê tông để gia cường sự bám dính của sản phẩm lên bề mặt bê tông) trước khi thi công phần bê tông 

tiếp theo.  

 Ống kỹ thuật: Bóc bỏ lớp màng giấy đi sau đó quấn chặt thanh HYPERSTOP DB Series xung quang ống 

kỹ thuật trước khi thi công phần bê tông tiếp theo 

   

Tường Sàn Ống kỹ thuật 

 LƯU GIỮ, BẢO QUẢN 

Để nơi khô ráo, thoáng mát. 

 THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN 

 Sinh thái học: Không độc hại. 

 Vận chuyển: Không nguy hiểm. 

 Đổ bỏ chất thải: Theo qui định địa phương. 

 
 
 

Các thông tin cũng như những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng các sản phẩm do DAERYONG sản xuất- VIETSTAR phân phối, chúng tôi cung cấp dựa trên thiện chí và những 
kiến thức, kinh nghiệm hiện tại của DAERYONG 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. DAERYONG 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 

 


