
 

BiSure  
MÀNG KHÒ CHỐNG THẤM DẺO GỐC BITUME BIẾN TÍNH APP 

( CÓ GIA CƯỜNG THÊM SỢI POLYESTER KHÔNG DỆT ) 

 

Thông tin sản phẩm 

Màng chống thấm BiSure là một sản phẩm màng khò làm bằng nhựa bitum nhiều lớp chất lượng 

cao. Nó được tạo ra từ polyme – một hợp chất APP nhựa bitum cải tiến, và có vải polyeste cường 

độ cao làm vật liêu cơ bản kết hợp với nhựa bitum, thông qua những xử lý đặc biệt cho chúng 

kết hợp hoàn toàn với nhau. Sau đó trải thêm nhiều lớp nhựa bitume trên bề mặt để cho hiệu quả 

chống thấm cao hơn trong mọi điều kiện. 

Màng chống thấm BiSure có các loại : mặt đá, mặt nhôm, mặt cát, mặt PE 

Ưu điểm 

Độ bền của màng chống thấm BiSure làm cho nó đặc biệt thích hợp để thi công ở những nơi có 

nước thấm trong đất. 

▪ Dễ dàng thi công bằng đèn khò 

▪ Độ ổn định cao,  

▪ Hoàn toàn không thấm nước,  

▪ Chịu nhiệt cao 

▪ Thân thiện với môi trường, 

▪ Không gây ô nhiễm 

▪ Có tính cơ học cao, 

▪ Áp dụng cho mọi loại thời tiết,  

▪ Độ bền kéo cao 

Ứng dụng 

Màng chống thấm BiSure rất lý tưởng để thi công chống thấm trong nhiều công trình như: nền 

móng, đường hầm, tầng hầm, bãi đỗ xe và nhiều công trình dân dụng khác. 

▪ Tất cả các mái nhà sàn bê tông và sàn 

▪ Bể nước 

▪ Tầng hầm, bên trong hoặc bên ngoài 

▪ Sàn bãi đỗ xe 

▪ Cấu trúc bê tông 

▪ Xe điện ngầm, đường hầm, cầu, hồ bơi 
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Thông số kỹ thuật 

 

Chỉ tiêu Đơn vị Sai số phương pháp kết quả 

Loại gm/m2 - - 140 

Độ linh hoạt ở  

nhiệt độ thường oC MLV < EN 1109 -3 →-5 

Dày mm MDV + 5% EN 1849-1 3 

Rộng M MDV + 1% EN 1848-1 1 

Dài M MDV + 1% EN 1848-1 10 

Nhiệt độ hóa 

mềm oC MLV > ASTM D-36 150 

Độ bền kéo tối đa 

Chiều dọc N/5cm MDV + 20% EN 12311-1 600 

Chiều ngang N/5cm MDV + 20% EN 12311-1 400 

Độ giãn dài cho tới đứt 

Chiều dọc % MDV + 15 EN 12311-1 30 

Chiều ngang % MDV + 15 EN 12311-1 35 

Độ bền xé 

Chiều dọc N 
MDV + 20% 

ASTM D 5147-  

 D 4073 
500 

Chiều ngang N MDV + 20% 
ASTM D 5147-  

 D 4073 
300 

Độ bền cắt chỗ nối 

Chiều dọc N/5cm MDV + 20% EN 12317 400 

Chiều ngang N/5cm MDV + 20% EN 12317 250 

Các thông số kỹ thuật khác 

Độ ổn định %  EN 1107-1 + 0.7 

Kháng tải tĩnh Kg MLV > EN 12730 10 

Kháng tác động mm MLV < EN 12691 900 

Nhiệt độ chảy oC MDV - 10 EN 1110 120 

Hiệu suất lửa 

bên ngoài 
- - EN 13501-5 F roof 

Tác dụng với 

lửa 
- - EN 13501-1 F 

Áp lực nước 60 Kpa  EN 1928-2000 Đạt 

 



 

Ghi chú:  

Những thử nghiệm trên sử dụng mẫu dày 3mm. 

Do phát triển sản phẩm liên tục, chúng tôi có quyền sửa đổi thông số kỹ thuật mà không cần 

thông báo trước. 

Hướng dẫn sử dụng 

Chuẩn bị bề mặt 

▪ Bề mặt nền bê tông phải được làm nhẵn bằng bay thép và phải được loại bỏ tạp chất  

▪ sắc nhọn có thể gây thủng màng. 

▪ Dùng vữa để làm phẳng nơi chuyển tiếp giữa sàn và tường/ lan can. 

▪ Bề mặt phải được làm sạch bằng bàn chải và giữ sạch sẽ trong suốt quá trình thi công. 

Thi công lớp lót 

Thi công lớp lót bằng bàn chải hay con lăn một lớp mỏng và đều tay. Nên thi công lớp lót 

một diện tích vừa đủ diện tích sẽ trải màng chống thấm trong ngày. Màng có thể được trải 

lên khoảng 2 – 3 giờ sau khi thi công xong lớp lót trong điều kiện thời tiết bình thường. 

Gia cố khuyết điểm 

Có thể gia tăng tuổi thọ của màng bằng cách gia cố các yếu điểm như góc tường, giữa tường 

và sàn tầng lan can, xung quanh ống thoát nước. 

Thi công màng 

Tùy thuộc vào loại công trình và điều kiện thi công khác nhau, có thể thi công bằng phương pháp 

nóng chảy (nung nóng bằng đèn khò), phương pháp kết dính bằng nhựa bitum nóng chảy hay 

keo lạnh. Dù bạn chọn phương pháp nào, yêu cầu cơ bản của thi công màng chống thấm là phải 

có một bề mặt chắc chắn, chặt, khô, vệ sinh và phẳng. Do đó, màng chống thấm cần được kết 

dính với nền để đảm bảo hiệu quả chống thấm tốt nhất. 

1- Phương pháp nóng chảy (nung nóng bằng đèn khò) 

Trước khi thi công, bề mặt cần được làm nhẵn và loại bỏ tạp chất sau đó sơn lớp lót. Sau khi sấy 

khô lớp lót (khoảng 20 đến 30 phút) đặt một cuộn màng chống thấm ở một đầu của nền và dùng 

đèn khò làm nóng chảy phía cuối của màng. Xoay cuộn màng chống thấm cho sao cho bề mặt 

nóng chảy dính chặt với nền. Đồng thời sử dụng con lăn đè lên bề mặt của màng nhất là chỗ kết 

dính. Chỗ nối giữa các màng với nhau phải có độ rộng 10cm. Phần cuối và phần đầu của chỗ kết 

nối cần phải được nung và làm chảy để tạo ra sự kết nối chắc chắn sau đó dùng dao cắt đi phần 

màng thừa để tạo thành một bề mặt chống thấm hoàn chỉnh. 

 

2- Phương pháp kết dính bằng nhựa nóng chảy 

Sự chuẩn bị bề mặt cho phương pháp này cũng giống như phương pháp nóng chảy. Trước khi 

thi công, cắt nhựa bitum thành nhiều mảnh nhỏ cho vào nồi nấu trong nhiệt độ khoảng 220oC và 

khuấy đều cho đến khi tạo thành chất kết dính cần thiết. Đặt một cuộn màng chống thấm ở chỗ 

bắt đầu của nền và rót nhựa nóng chảy lên sau đó dùng công cụ để nhấn màng xuống tạo thành 

chỗ kết dính vững chắc (sử dụng thêm con lăn nếu cần). Chỗ nối của màng phải có độ rộng 10cm 



 

và được kết dính chắc chắn. Phương pháp này nhanh hơn so với phương pháp nóng chảy nhưng 

cần nhiều nhân công và công cụ hơn. Trong lúc nung chảy nhựa có thề gây ra ô nhiễm vì vậy 

phương pháp này phù hợp thi công trên diện tích lớn. 

Bảo quản 

Bảo quản nơi mát mẻ, nếu phải đặt nằm ngang thì không được đặt cao quá một pallet. 

An toàn 

Sản phẩm không gây hại cho sức khỏe. Nếu bị keo lót văng vào mắt rửa sạch ngay với nước và 

đến bệnh viện.  

 

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ SỬ DỤNG 

MÀNG CHỐNG THẤM 

1. Chương Dương Home: Đường số 2, Q.Thủ Đức, TP.HCM 

2. Nhà máy YURO VINA: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương 

3. Nhà máy sản xuất bao bì Thanh Thủy: Đường số 9, KCN VSIP II, Bình Dương 

4. BIDV Bank: 640 Nguyễn Oanh, Gò Vấp 

5. QUỹ Tín Dụng NHân Dân Tri Tôn: 94 Trần Hưng Đạo, Tri Tôn, An Giang 

6. Nhà máy SUNJIN VINA: KCN Hố Nai 3 

7. Nhà máy nhiệt điện Ô Môn Cần Thơ : Phước Thới, Quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ. 

8. Nhà máy AJINOMOTO: KCN Long Thành, Đồng Nai,  

9. Cao Ốc BABYLLON: 683 Âu Cơ, Q.Bình Tân, Tp.HCM 

10. Cao Ốc South Buiding: 60M Trường Sơn, Q.Tân Bình, Tp.HCM  

11. Chợ Thạnh Mỹ Lợi: Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 

12. Ký túc xá ĐHQG Tp.HCM: Dĩ An Bình Dương. 

13. Nhà máy bột ngọt VEDAN: KCN Dò Dầu Tây Ninh 

14. Cao ốc HANAM : 81 Nguyễn Du, Quận 1, Tp.HCM 

15. AVERY DENNISION: KCN Tân Tạo, Bình Tân. 

16. Nhà máy giày HWA SEUNG VINA: KCN Nhơn Trạch 1, Đồng Nai. 

17. Nhà máy sữa Nestle’ Việt Nam: KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai. 

18. Nhà máy Griti Việt Nam: KCN Sóng Thần 2, Bình Dương 

19. Khách sạn Pastel Inn SaiGon: 99 Pasteur, Quận 1, Tp.HCM  

20. Nhà máy mỹ phẩm Unileve VN: KCN Tây Bắc – Củ Chi, Tp.HCM  

21. Nhà máy may Eland Vietnam: Huyện Bình Chánh. Tp.HCM 

22. Nhà máy nhiệt điện A2: Phú Mỹ Hưng , Quận 7 

23. Cao Ốc Parland: Khu biệt thự quận 2 

24. CoopMart Phú Lâm: Huyện Bình Chánh  

25. Cao Ốc Bảo Gia: 185 Lê Đại Hành, Quận 11, Tp.HCM 

26. Cao Ốc Hồng Ngọc: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 

27. Khách Sạn Lại Trần: D2, Bình Thạnh, Tp.HCM 

28. Nhà máy nhựa DAIWA: Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7 


