
 

 

 

         Chống thấm gốc Bitum – BPR 101 

   

Mô tả sản phẩm 
Keo lót BPR 101 là vật liệu chống thấm 

gốc bitum và nước theo phương pháp đặc 

biệt, tiện sử dụng.  

Sau khi nước bốc hơi hoàn toàn, một lớp 

phủ chống thấm sẽ hình thành trên bề mặt 

thi công.  

Ứng dụng 
BPR 101 được dùng làm lớp lót trước khi 

thi công các loại màng chống thấm hoặc 

thi công trực tiếp như là một lớp quét 

chống thấm. Nhờ có tính bám dính tốt, 

lớp keo này sẽ dính vào bề mặt dưới của 

màng chống thấm, lấp đầy các khe hở 

giữa bề mặt thi công và màng chống 

thấm. Có thể sửa chữa các lỗ rỗng trên 

nền hoặc tạo lớp bảo vệ trên phần cách 

nhiệt bằng cách sử dụng hỗn hợp bao gồm 

BPR 101 trộn với xi măng, cát, miết bằng 

bay. 

 Sử dụng hợp chất trên để tạo lớp phủ sơ 
cấp khi thi công sàn gỗ với bitum. Để 

tháo dỡ các khuôn kết cấu xây dựng, phủ 

BPR 101 lên khuôn để tạo thành lớp 

màng ngăn nước làm hại đến khuôn.  

Ưu điểm 
- Hiệu quả, kinh tế 

- Ứng dụng cho các bề mặt kín do 

không chứa chất độc hại, gây 

cháy nổ 

- Sau khi khô, sản phẩm sẽ tạo 

thành lớp màng kháng nước 

 
Thông số kĩ thuật  
Tiêu chuẩn 

Thổ Nhĩ Kỳ số : 113 

Gốc : Bitum  

Chất pha : Nước 

Màu sắc 

: Nâu (khi đóng 
gói). Đen (khi khô)  

Tỉ trọng : 0.98 g/cm3 

 

  

Nhiệt độ làm 

mềm : + 70°C 

Nhiệt độ thích 

hợp :  Từ 5 - 35°C 

Hàm lượng 

chất rắn : 46 % 

Thời gian khô 

: Có thể chạm vào 

sau 1 giờ 

  

:Khô hoàn toàn 

sau 5-6 giờ 

  

: Kiểm định chất 

lượng sau 8 ngày 

Chuẩn bị bề mặt  
Bề mặt thi công phải được làm sạch cát, 

bụi, rỉ sét, dầu mỡ hoặc các mảnh vỡ 

nhỏ. Bo tròn các góc nhọn trên bề mặt. 

Lấp đầy các lỗ rỗng, vết nứt lớn bằng 

vữa REPAMERK và sử dụng PH 55 cho 

các góc. 

Thực hiện 
Pha keo lót BPR 101 vào nước theo tỉ lệ 

20%. Sử dụng chổi, con lăn hoặc súng 

phun để phủ chất lỏng lên bề mặt thi 

công. Sản phẩm sẽ khô sau 4-5 giờ, tùy 

điều kiện thời tiết. Không dùng sản phẩm 

khi có mưa hoặc nhiệt độ thấp hơn 5°C. 
Phủ lớp lót mới khi lớp cũ đã khô hoàn 
toàn. 

Vệ sinh dụng cụ 
Rửa sạch dụng cụ bằng xà phòng ngay 

sau khi sử dụng. Nếu lớp keo đã khô, sử 

dụng một số loại dung môi công nghiệp 

để làm sạch.   

Định mức thi công 
250 –400 g/m2 mỗi lớp 

Đóng gói 
Hộp thiếc 17kg 

Thùng 200kg 

Bảo quản 
2 năm trong bao bì gốc. Bảo quản ở nhiệt 

độ dưới 35°C. 
        PHÂN PHỐI BỞI: 
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