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Một thành phần, XỬ LÝ NHANH CHÓNG, màng polyurethane – 
bitum dạng lỏng dùng chống thấm và bảo vệ. 

 

 

  MÔ TẢ  
HYPERDESMO®-PB-1K FC là màng polyurethane 
tự mở rộng bitum dạng lỏng, một thành phần, tự 
san phẳng. Sản phẩm lưu hóa nhanh nhưng 
không bị sủi bọt trong suốt quá trình đóng rắn 
ngay cả ở nhiệt độ cao và độ ẩm không khí. 
HYPERDESMO®-PB-1K FC lưu hóa nhanh nhưng 
vẫn có độ bám dính tuyệt vời với hầu hết các loại 
chất nền ngay cả bitum. 

Dựa trên nhựa polyurethane kỵ nước đàn hồi tinh 
khiết và được mở rộng với bitum nguyên chất 
trùng hợp hóa học. Sản phẩm tuân thủ theo tiêu 
chuẩn ASTM C836. 

 
Sử dụng bàn chải hoặc thìa hoặc phun sơn áp lực. 
Tổng định mức: 2.0 kg/m2 một hoặc hai lớp.  

 
  ĐƯỢC KHUYÊN DÙNG CHO  
Chống thấm và bảo vệ: 

• tầng hầm 

• nền  

• mái (xây dựng mái cách nhiệt ngược) 

• bê tông/ bê tông cốt thép hoặc dạng khác 

• chống thấm gạch lát sàn như ban công và phòng 
ẩm ướt 

• bọt cách nhiệt polyurethane 

• công việc nặng nhọc 
  HẠN CHẾ  
Không khuyên dùng cho các chất nền không chắc 
chắn hoặc sử dụng khi tiếp xúc với tia cực tím. 
ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH  
 Rất tiết kiệm 
 Xử lý rất nhanh ngay cả ở nhiệt độ và độ ẩm thấp 

 

 

 

 

 

 
• Tạo bọt khí ở mức nhỏ nhất 
• Cho phép sử dụng thành nhiều lớp 

• Độ bám dính tuyệt vời trên hầu hết mọi loại bề mặt, 
dù có hoặc không sử dụng sơn lót đặc biệt. 

• Khả năng chịu nhiệt tuyệt vời, sản phẩm không bao 
giờ bị mềm đi. Nhiệt độ hoạt động tối đa 80 oC, 
nhiệt độ sốc tối đa 150 oC. 

• Chịu lạnh: Màng vẫn co giãn ngay cả khi nhiệt độ 
xuống đến -40 oC. 

• Tính chất cơ học vượt trội, độ giãn dài, độ bền kéo 
và độ xé rách cao, khả năng chống mài mòn cao. 

• Kháng hóa chất tuyệt vời. 
• Hàng rào độ ẩm hiệu quả. 

 
 ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TIÊN QUYẾT  
HYPERDESMO®-PB-1K FC có độ bám dính tuyệt 
vời với hầu hết các loại chất nền, cũng như bitum, 
mà không cần sử dụng sơn lót. Tuy nhiên, cần 
kiểm tra trước khi sử dụng. Vui lòng liên hệ với bộ 
phận kỹ thuật của chúng tôi để biết thêm thông 
tin. 

 
Điều kiện chất nền bê tông (tiêu chuẩn): 

 Độ cứng: R28 = 15MPa. 
 Độ ẩm: W < 10%. 
 Nhiệt độ: 5-35 oC. 
 Độ ẩm tương đối: < 85%. 

 
  QUY TRÌNH SỬ DỤNG  
Nếu có thể, dùng máy phun sơn áp lực cao để rửa 
sạch bề mặt. Tẩy sạch dầu mỡ, nhớt và các chất 
bẩn bám dính. Loại bỏ hết vữa xi măng, các hạt 
nhỏ li ti, các chất gây ẩm mốc, các màng đã đóng 
rắn. Đổ đầy các chỗ khuyết trên bề mặt bằng các 
sản phẩm phù hợp.  
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Hàm lượng bên trong thùng phải được trộn 
kỹ với máy trộn cơ học để đảm bảo sản phẩm 
được đồng nhất hoàn toàn trước khi sử dụng. 
Bảo quản kéo dài có thể gây ra một ít lắng 
đọng và / hoặc phân tách cần được đồng 
nhất lại. 

 
Sử dụng: 
Sử dụng cho bàn chải, thìa, hoặc phun sơn áp lực. 

 
  ĐỊNH MỨC  
Tổng định mức: 2 kg/m2 một hoặc hai lớp.  

 
 LÀM SẠCH  
Làm sạch dụng cụ và thiết bị trước bằng khăn 
giấy và sau đó sử dụng SOLVENT-01. 

  ĐÓNG GÓI  

1 kg, 5 kg, 25 kg 

 
  HẠN SỬ DỤNG  
Có thể bảo quản tối thiểu 12 tháng trong các 
thùng chưa mở nắp như ban đầu ở những nơi khô 
ráo và ở nhiệt độ 5-25 oC. Sau khi mở, sử dụng 
càng sớm càng tốt. 
  THÔNG TIN AN TOÀN  
Chứa một lượng nhỏ dung môi dễ cháy dễ bay 
hơi. Sử dụng sản phẩm ở nơi thoáng khí, khu vực 
không hút thuốc, tránh xa lửa đang cháy. Dùng 
quạt thông khí và mặt nạ than hoạt tính ở những 
nơi kín khí. Lưu ý dung môi nặng hơn không khí 
nên sẽ ở tầng thấp gần sàn nhà. MSDS (Bảng chỉ 
dẫn hóa chất an toàn) sẽ được cung cấp nếu bạn 
yêu cầu. 

 
 

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT  
 

Sản phẩm ở dạng lỏng (trước khi dùng): 
~90% chất khô trong Xylene. 

 
ĐẶC TÍNH ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP 

THỬ 
THÔNG SỐ 

Độ nhớt (Brookfield) cP ASTM D2196-86, @ 
25 oC 

3,000-5,000 

Trọng lượng riêng gr/cm3 
ASTM D1475 / DIN 
53217 / ISO 2811, 

@ 20 oC 

1.25-1.35 

Điểm chớp cháy oC ASTM D93, cốc kín > 50 

Thời gian nghỉ, @ 77 oF (25 
oC) & 55% RH 

giờ  - 1-2 giờ 

Thời gian phủ lại giờ - 6-24 
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Màn đã đóng rắn: 

 
ĐẶC TÍNH ĐƠN 

VỊ 
PHƯƠNG PHÁP THỬ THÔNG SỐ 

  Nhiệt độ hoạt động oC - -40 to 80 

Nhiệt độ tối đa thời 
gian ngắn (sốc) 

oC - 150 

  Độ cứng Bờ A 
ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 

R868 
35 

Sức kéo căng bị đứt @ 23 
oC 

Kg/cm2 

(N/mm2) 
ASTM D412 / EN-ISO-527-3 

30 
(3) 

Độ giãn dài phần trăm @ 23 
oC 

% ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 800 

 

 
Độ bám dính bê tông 

 
 

kg/cm2 

(N/mm2) 

 

 
ASTM D4541 

Không sơn 
lót: 

>0.5 N/mm2 

(yêu cầu tối 
thiếu EOTA) 

 
Có sơn 

lót: 
>2 

N/mm2 

Chịu  nhiệt (200 ngày @ 
80 oC) 

- EOTA TR011 Đạt 

Hấp thụ H2O a (10 ngày) - - < 1.0% 

 
 
  
 
 
 
 

BẤT KỲ HƯỚNG DẪN HAY THÔNG SỐ NÀO CỦA CHÚNG TÔI, Ở DẠNG 
VIẾT HAY DẠNG KHÁC, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỂ LỘ CHO BÊN THỨ BA 
NÓI CHUNG HAY VÌ QUYỀN TÔN TRỌNG NÓI RIÊNG, HOẶC LÀM GIẢM 
QUAN TÂM BẰNG CÁCH TIẾN HÀNH KIẾM TRA SẢN PHẨM ĐÂY ĐỦ VỀ 
SỰ PHÙ HỢP CỦA NÓ.  

ALCHIMICA S.A. SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ HƯ 
HỎNG VỀ THIÊN NHIÊN, BẤT KÌ ĐIỀU GÌ DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC 
SỰ TIN CẬY THÔNG TIN HOẶC SẢN PHẨM ĐƯỢC THÔNG TIN. 

 

 


