
ASPHALT MASTIC #5000
(CHẤT TRÁM KHE NHỰA ĐƯỜNG)

□ Product Overview / Mô tả sản phẩm:
    

Hanbon Asphalt Mastic#5000 is a High-quality Rubberized Asphalt Coating 

with Multiple Uses, including Finishing the Edge of Seams, Sheet Overlaps, 

Patches and Roof Flashing Applications.

Chất trám khe nhựa đường Mastic #5000 là một lớp phủ nhựa đường cao su 
chất lượng cao với nhiều công dụng như phủ các mép góc tường, phần nối của 
tấm lợp chống thấm, các vết rách, vết nứt… 

● Compatible with composition, asphalt coated, 

   SBS modified, metal and masonry roofs.

● Seal leaks and openings around Flashings, 

     Chimneys, Vents, Joints in Edging, Gutter, etc.

● Seal Metal Flanges to Roof membrane

● Repair Holes, Cracks and Splits.

● Seal Flashing Pans around Roof Penetrations.

● Tương thích với các mái nhà phủ nhựa đường, 
bê tông, kim loại, gia cố SBS…  
● Bịt kín các điểm rò rỉ, mối nối mở của mái nhà, ống khói, 
lỗ thông hơi, máng xối…
● Dán chặt các mối nối kim loại vào màng chống thấm trên mái. 
● Sửa chữa các hố, vết nứt, vết rách
● Bịt kín các mối nối chống nước xung quanh mái nhà

HANBON INDUSTRIES Co., Ltd.



□ Quality Standard  (ASTM D41 & KS M 2270)

Tiêu chuẩn chất lượng (ASTM D41 & KS M 2270):

□ Application / Thi công:

●  Clean up the dust, scraps and others of the surface and apply the 

          primer by sprayer, roller or brush uniformly. 

●   Apply Asphalt Mastic after primer is completely dry. 

    

● Làm sạch bụi, chất bẩn  trên bề mặt và thi công sơn lót bằng cách phun, 
lăn hoặc quét đều.
● Thi công lớp trám khe nhựa đường Mastic #5000 sau khi lớp sơn lót khô 
hoàn toàn

 1. Joints: Apply Asphalt Mastic #5000.  Reinforce Joints along length of 

20mm wide Polyester Fabric.

 2. Overlaps: Coat Asphalt Mastic #5000 at thickness of 1.0 ~ 2.0mm 

          using Trowel or Hand

 3. Drains: Coat areas around the drains with Asphalt Mastic at a  thickness 

of 1.0 ~ 2.0mm.  Place Flashing Sheet over the coated   drain flange. 

     

TESTING ITEMS / MỤC KIỂM TRA TIÊU CHUẨN

Độ rắn (solid content) (105°C, 3 tiếng) > 80%

Tro (ash) (900°C) < 30%

Lượng nước hấp thụ 
(Water Absorption Amount)

< 1.0g

Dòng điện trở
(Flow Resistivity)

< 1.0mm



□ Caution/ Chú ý:

   ●  Keep away from flame as it is inflammable.

   ●  Clean tools by solvent after working.

   ● Tránh xa lửa vì sơn lót dễ bắt lửa. 
     ● Vệ sinh dụng cụ bằng dung môi sau khi thi công.

※ Coverage, open and dry time rates can vary dramatically depending on the 

particular substrate and environmental 

※ Thời gian khô của chất trám khe có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng của bề 
mặt thi công và môi trường xung quanh.

        1. Các khớp nối: Phủ lớp trám khe nhựa đường Mastic #5000, gia cố các mối     
nối dọc theo chiều dài của lớp vải polyester 20mm.
       2. Các điểm chồng của tấm lợp chống thấm: phủ lớp Mastic #5000 lên điểm    
chồng với độ dày từ 1.0 mm đến 2.0 mm, dùng cái bay hoặc tay để thi công.
       3. Các mương, rãnh nước: : phủ lớp Mastic #5000 lên mương rãnh với độ             
dày từ 1.0 mm đến 2.0 mm


