
 
 

Bituseal 1000  & 1200 
 
Màng tự dính có cốt gia cường 
  
GIỚI THIỆU 
Màng tự dính BITUMAT BITUSEAL được sản xuất với thiết kế đa lớp đặc biệt có cốt gia cường 
bằng sợi thủy tinh được ngâm tẩm và được phủ hai mặt bằng nhựa cao su nhiệt, đàn hồi, được 
tinh chế đặc biệt tạo khả năng bám dính cao.BITUMAT  BITUSEAL  1000 chứa lưới sợi thủy 
tinh chống mục nát, ổn định kích thước. BITUMAT BITUSEAL 1200 có lõi bằng vải polyeste 
không dệt. Mặt trên của màng được phủ màng polyethylen trong suốt và mặt dưới là giấy bóc. 
Sự kết hợp này cùng với mép biên gối được làm sẵn, tạo ra độ bám dính tức thì với khả năng 
kháng thủng và xé cao và cải thiện độ bền kéo. 
 
MÔ TẢ 
BITUSEAL 1000 là màng chống thấm đa dụng với cốt lưới thủy tinh chống mục nát, trơ và ổn 
định kích thước. BITUSEAL 1200 là sản phẩm được sử dụng rộng rãi cho mục đích chống 
thấm. Cốt gia cường polyeste không dệt tăng cường khả năng kháng thủng, chống xé và độ 
bền kéo. 
 
ỨNG DỤNG 
BITUMAT BITUSEAL là loại màng chống thấm lý tưởng làm lớp ngăn ẩm cho móng, cầu, cầu 
cạn và đường hầm. Sản phẩm có thể được ứng dụng dưới mái ngói để chống nước và băng. 
 
ĐẶC TÍNH 
* Tự dính 
* Có cốt gia cường 
* Dễ thi công 

THÔNG SỐ 
Chiều dài cuộn : 20, 25 hoặc 30m 
Độ rộng cuộn : 1m 
Độ dày : 1.5 mm, 2mm 
Trọng lượng: 1.5 Kg/m2, 2.0 Kg/m2 
Cốt gia cường : 
BITUSEAL 1000:  50-60 g lưới sợi thủy tinh 
BITUSEAL 1200: 130/140 g vải polyester không dệt. 
 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
Ngoài các thử nghiệm nghiêm ngặt thường xuyên bởi phòng thí nghiệm BITUMAT, sản phẩm 
còn được thử nghiệm định kỳ bởi các phòng thí nghiệm độc lập. 



 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

  Đặc tính 
  

Kết quả Phương pháp thử 

    Butiseal 1000 Butiseal 1200   

1 Điểm mền, °C 110 110 ASTM D 36 

2 Độ thấm, @ 25 °C, dmm 70+10 
  

70+10 
  

ASTM D 5 

3 Cốt gia cường 50-60  gm/m2 
Lưới sợi thủy tinh 

120-130  gm/m2 lưới 
polyester  

- 

4 Độ bền kéo, N/5 cm 
Chiều dọc 
Chiều ngang 

400  (5.33  N/mm2) 
300  (4.0  N/mm2) 

600 (7.995  N/mm2) 
480  (6.39  N/mm2) 

ASTM D 412;ASTM D 
828 
UNI 8202 

5 Giãn dài tại điểm gãy, % >2000 
  

>2000 
  

ASTM D 412(c); DIN 
1955 

6 Cường độ khớp nối, N/5 cm 
Chiều dọc 
Chiều ngang 

  
  
  
400 
300 

  
  
  
600 
480 

  
UEAtc 
  
  
  

7 Kháng xé, KN/M 
Chiều dọc 
Chiều ngang 

23.00 (128.5 lbf/in) 
28.00 (156.46 lbf/in) 

44.44 (248.58 lbf/in) 
50.00 (279.66 lbf/in) 

ASTM D 624 D 
  

8 Kháng thủng, N 120 380 ASTM E 154 

9 Hấp thụ nước, % WT(72 giờ.@ 
23°C) 

<0.08 
  

<0.08 
  

ASTM D 5147 
  

10 Truyền hơi nước, 
g/m2/24 giờ. 
Thấm 

<0.2 
Không thấm 
  

<0.2 
Không thấm 
  

ASTM E 96 quy trình E 
37.8°C ở 90% RH 

11 Cường độ bám dính, N/mm 
Sàn quét lót 
Sàn không quét lót 

  
  
  
3.11 
  
3.11 

  
  
  
3.11 
  
3.11 

ASTM D 1000 
  

12 Linh hoạt ở nhiệt độ thấp -20  pass 
  

-20  pass 
  

UNI 8202; UEAtc 
  

13 Chống thấm mối nối chịu áp Không thấm hoàn toàn Không thấm hoàn toàn Hướng dẫn của UEAtc  



lực nước   

14 Kháng gia tốc lão hóa 2000 giờ 
(10 tiếp xúc các nguyên tố) 

qua 
  

qua 
  

ASTM G 53; UNI 8202 

15 Kháng hóa chất Tốt/Thích hợp Thích hợp ASTM D 543 

 
DỤNG CỤ THI CÔNG: 
1. Dao 
2. Thước cuộn 
3. Con lăn nhỏ 
4. Dây mực (dây dấu) 
5. Găng 
  
VẬT LIỆU LÓT 
0.3  -  0.5 L/m2  tùy theo điều kiện mặt nền. 
 
THI CÔNG 
Bề mặt dán BITUMAT BITUSEAL phải nhẵn mịn, sạch, khô và không nhiễm bụi bẩn. Bề mặt 
phải được quét lót Bitumat Concrete Primer. 
BITUMAT BITUSEAL được dán bằng cách bóc dần lớp giấy trong khi lăn trải cuộn trên bề mặt. 
Toàn bộ tấm màng, đặc biệt phần mép gối, phải được ép chặt để đảm bảo độ kín và bám dính 
tốt. 
  
TỶ LỆ TIÊU HAO (xấp xỉ) 
(Tỷ lệ có thể thay đổi theo yêu cầu thực tế) 
Mặt phẳng: 1.12 m2/m2/lớp với 10cm gối cạnh và 15 cm gối cuối sử dụng cuộn 20m. 
Chống thấm cơ bản : 100x35 cms. với 15 cm. gối cuối , 0.40 M2/ mét dài. 
Hao hụt trung bình: 3 - 5  
 


