
PE SELF ADHESIVE ASPHALT MEMBRANE
TẤM CHỐNG THẤM TỰ DÍNH NHỰA ĐƯỜNG 

MÀNG PE (DẠNG CUỘN)

□ Product Overview / Mô tả sản phẩm:

PE Self Adhesive Asphalt Membrane consists of SBS Modified Asphalt 

compound and PET film, which provides excellent adhesion and good anti-

waterproofing.

Tấm chống thấm tự dính nhựa đường màng PE bao gồm lớp SBS nhựa đường
biến tính và màng PET, cung cấp khả năng bám dính tuyệt với cũng như chống
thấm nước. 

● Excellent self adhesion to substrate

● Continuity ensured between the layers

● Easy to install cutting and bending to shape on site

● Improved resistance for water and heat

● Good resistance to tear and puncture

● Bám dính tuyệt vời trên nhiều bề mặt (Bê tông, kim loại, gỗ,…)
● Đảm bảo tính liên tục giữa các lớp.
● Dễ dàng lắp đặt, cắt và uốn để tạo hình tại nơi thi công.
● Cải thiện khả năng chống thấm nước và cách nhiệt cho công trình.
● Khả năng chống rách và thủng tốt.
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SPECIFICATION / QUY CÁCH

Dimension / Kích thước (THK)1.5mm x 1m x 20m/cuộn

Weight / Khối lượng 30.0 Kg/Cuộn ↑

Storage / Lưu trữ
Dry place, under 30 Celcius Degree / Nơi khô ráo, dưới
30˚C 

□ Packing and Storage / Đóng gói và lưu trữ:

□ Application Scope / Ứng dụng:

PE Self Adhesive Asphalt Sheet has a multi purpose waterproofing membrane. It can be 

used as a corresponding protection for exposed roofing membrane. And it can be applied to 

residential commercial building roof, farm building.

Màng PE chủ yếu được dung để xử lý chống thấm dột con lươn, tầng hầm …chống ẩm bảo 
vệ lớp bê tông, chống áp lực va đập, tăng đàn hồi. 

Storage Condition / Điều kiện lưu trữ:

PE memberance Sheet should be storage with careful, do not put on             

horizontal space, avoid sharp objects puncture, let dry and cool. The PE      

membrane is a non-toxic, non-flammable material, but must be kept in a dry, 

well-ventilated and in wrap plastic.

Màng PE phải được lưu trữ bảo quản cẩn thận, không được để nằm ngang, 
tránh vật nhọn đâm thủng, để khô ráo và mát mẻ. Màng PE là loại vật liệu
không độc hại, không dễ cháy, tuy nhiên phải để nơi khô ráo, thông thoáng
và trong bọc giấy



□ Instructions for use / Quy trình thi công:

● PE Self-Adhesive Asphalt membrane is applied in temperatures from +5˚C to 

+40˚C. When air temperature is below 4˚C, check surface influence is free 

from freezing, frost, condensation.

● Before applying Self-Adhesive Asphalt membrane, surface is cleaned and 

dried thoroughly. 

● Cut the necessary length from the material before removing release film.

● Remove the release film from underside of product for applying on the 

surface.

● Lay Self-Adhesive Asphalt Membrane on the surface.    

● Apply Mastic#5000 in order to reinforce on the sheet joint.

● Tấm chống thấm màng PE dạng cuộn nên được thi công ở điều kiện nhiệt
độ từ +5˚C đến +40˚C. Khi nhiệt độ bên ngoài dưới 4˚C, kiểm tra bề mặt thi
công đảm bảo không bị đọng sương, đông tuyết,ngưng tụ hơi nước.
● Trước khi thi công tấm chống thấm, phải đảm bảo bề mặt được vệ sinh sạch
và khô ráo.
● Cắt chính xác chiều dài cần thiết của tấm chống thấm trước khi gỡ bỏ màng
bảo vệ.
● Gỡ bỏ màng bảo vệ và dán vào bề mặt thi công.
● Đặt tấm chống thấm mặt PE vào vị trí cần thi công.    
● Trét Mastic#5000 ở những vị trí mép nối.



No/

STT
Testing Items/Danh mục Unit/ Đơn vị Result / Kết quả

Testing

Method /

P.P Test

01
Tensile Strengh/

Lực kéo căng

Length /Chiều dọc

N/cm

50

JIS A 6013

KS F 4917

45Width/Chiều ngang

02 Elongation/Độ giản dài % 45

03 Tensile Break/Kéo giản đến khi đứt N 1.500

04
Thermal Effect/Tác 

động bởi nhiệt

Deflection/Độ dài 

võng, sụt
mm Maximum 2/Tối đa 2

Shape/Hình dạng –

No dripping or explode 
bubbles/Không bị 

chảy nhỏ giọt hay nổ 

bong bóng

05

Stability of

Demention/Tính ổn 

định về kích thước

Ratio of dimension 

change/Tỷ lệ thay

đổi kích thước

% 0.0 + 1.0

Shape/

Hình dạng
–

No wrinkles, curved 

should not do change in 
size/Không có vết nhăn, 

cong nên không làm 

thay đổi về kích thước

06 Joint strength/Cường độ mối nối N/cm 200

07 Strengh capacity/Cường độ chịu lực N/cm 250

08
Adhesion property (low temperature)/Tính 

kết dính khi nhiệt độ xuống thấp
– Excellent/Tốt

09
Flexibility property (low temperature)Tính 

mềm dẻo khi nhiệt độ xuống thấp
–

Not Crack line/Không c
ó vết nứt

□ Testing Result/ Kết quả thử nghiệm:


