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CAO SU XỐP CHÈN KHE ATHSEAL 600 

1. Đặc tính sản phẩm:  
- Mật độ nhỏ, tỉ lệ hồi phục cao, có túi khí độc lập; 
- Tỉ lệ hút nước bề mặt thấp, có tính thẩm thấu tốt; 
- Kháng được sự ăn mòn của chất hữu cơ như axit, kiềm, muối, dầu, tính chịu lão hóa tốt. 

2. Phạm vi ứng dụng: 
Do đặc tính độc đáo liên kết hóa học Polyethylene (PE), tỉ lệ đàn hồi cao, tính không hút nước, tính 
chống chịu nước, chịu khí hậu, kháng hóa chất, chống lão hóa mà các loại vật liệu khác không có 
được nên ứng dụng của cao su xốp chèn khe ngày càng rộng rãi: 
- Chèn khe co giãn cho đường bê tông, sàn nhà công nghiệp…; 
- Tấm chèn khe cản nước cho khe nối cầu; 
- Tấm chèn khe co giãn ở các kết cấu bê tông của các công trình thủy lợi như đê, kè, đập, tường chắn… 
- Tấm chèn khe nối cản ước ở phần móng của tháp nước, công trình thủy điện, nhiệt điện. 
- Tấm chèn khe bổ sung cản nước của bể nước sinh hoạt, bể xử lý nước thải 
- Tấm chèn khe nối của đường băng sân bay, cảng, cầu tầu… 
- Tấm chèn khe nối của bê tông đường hầm, đập nước.. 

3. Quy cách sản phẩm: 
- Quy cách tấm gốc: 2000 x 1000mm; 2500 x 1100mm, độ dày từ 10-50mm. Căn cứ vào nhu cầu 

thực tế của khách hàng chúng tôi có thể gia công sản xuất các tấm theo chiều dày đặt hàng 
4. Thông số kỹ thuật sản phẩm: 

 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử Kết quả 
1 Độ bền kéo đứt MPa ISO 1798: 1997 ≥ 1,1 
2 Độ giãn khi đứt % ISO 1798: 1997 ≥ 87,3 

3 
Lực đạt được khi nén mẫu 50% 
chiều cao ban đầu 

MPa ASTM D3575: 2008 ≥ 0,21 

4 
Độ hút nước sau khi ngâm 24 giờ 
trong nước ở 200C  
(Điều kiện ngâm không chị áp suất) 

Kg/m2 Tham khảo < 0,082 

5 Độ cứng Shore A  ASTM D3575: 2008 30-60 
6 Khối lượng riêng g/cm3 ISO 2787: 2008  

 


