
MORTER-PLAS 

(Tấm màng chống thấm nhựa đường cải tiến) 



KOREA PETROLEUM INDUSTRIES COMPANY 

Korea Petroleum Industries Company là công ty đầu tiên 
sản xuất tấm màng chống thấm nhựa đường cải tiến tại 
Hàn Quốc trong những năm 1980. Chúng tôi đã sản xuất 
tấm màng chống thấm nhựa đường cải tiến, MORTER-
PLAS (dòng MP), trong suốt 40 năm qua. Dựa trên hơn 40 
năm kinh nghiệm và công nghệ, MOTER-PLAS đã trở 
thành  vật liệu chống thấm nổi tiếng và được hoan nghênh 
nhất tại Hàn Quốc. MORTER-PLAS đem lại sản phẩm 
“chống thấm hoàn hảo, tiện lợi, dễ dàng” cho khách hàng. 
Sản phẩm này "ít mùi, ít khói, thân thiện với môi trường". 

MÔ TẢ 

ƯU ĐIỂM 

• Độ dày được kiểm soát Không có sự biến đổi tại công trình thực tế 
 

• Khả năng chống chịu hóa chất 
     Sản phẩm bảo vệ bề mặt bên ngoài hiệu quả chống lại môi trường khắc nghiệt và sự tấn công của tầng khí 

quyển 
 

• Độ bền lâu và khả năng chống chịu thời tiết 
     Sản phẩm được cải tiến bằng việc khắc phục những khiếm khuyết của nhựa đường bởi một hợp chất 

polyme hóa cao.  
     Do đó, sản phẩm có tuổi thọ cao và khả năng chống chịu thời tiết. 
 
• Độ nhạy với nhiệt độ 
     Nhựa đường cải tiến có độ nhạy với nhiệt thấp đến mức nó không bị phá vỡ ở nhiệt độ thấp, và cũng không 

chảy ở nhiệt độ cao. 
 
• Khả năng chống nứt 
     Tấm màng cải tiến pha trộn polyme cao có độ đàn hồi cao. Do đó, các lớp chống thấm của nó không bị phá 

vỡ một cách dễ dàng và bị nứt ngay cả khi bị ảnh hưởng bởi những vết nứt bên dưới. 



KOREA PETROLEUM INDUSTRIES COMPANY 

ĐẶC TÍNH 

Thông số kỹ thuật Phương pháp 
thử nghiệm Đơn vị MP-T MP-TP MP-TN MP-SN 

Độ giãn dài 
Dài 

 ASTM D 146 
N/5cm ≥60 ≥900 ≥550 ≥550 

Rộng N/5cm ≥60 ≥700 ≥400 ≥400 

 Độ giãn dài tại 
điểm gãy 

Dài 
 ASTM D 412 

% ≥600 ≥700 ≥100 ≥120 

Rộng % ≥600 ≥700 ≥100 ≥120 

 Độ bền đứt 
Dài 

 ASTM D 1004 
N ≥40 ≥70 ≥50 ≥50 

Rộng N ≥40 ≥70 ≥50 ≥50 

Sức căng chung  ASTM D 146 N/5cm ≥60 ≥600 ≥400 ≥400 

 Độ linh hoạt lạnh  ASTM D 1970 ㅡ 10 ℃  Đạt Đạt Đạt  Đạt 

 Khả năng chịu nhiệt    80 ℃ Đạt Đạt Đạt Đạt 

<MP-T & TP> <MP-TN> <MP-SN> 



KOREA PETROLEUM INDUSTRIES COMPANY 

Chi tiết 

Mái nhà, khu vực công cộng, khu bảo vệ dây liên lạc hoặc dây điện, tòa 
nhà quy mô lớn, tầng hầm, cơ sở xử lý nước, trạm điện, vv Sử dụng 

MP – T & TP Tên sản phẩm: 

② ③ ④ ⑤ ① ⑥ 

① Dải lót giáp mí 
② Lớp màng phim tháo ra được 
③ Nhựa đường cải tiến  
④ PP dệt (Chỉ dành cho TP) 
⑤ Nhựa đường cải tiến 
⑥ Lớp màng PE 

LOẠI MORTER-PLAS 

Kích thước 1,0 M x 15M × (1,6, 2,0, 3,0,4,0 ㎜) 

Loại  Loại tự dính, không tiếp xúc (không phơi sáng) 
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CHI TIẾT ỨNG DỤNG 

<Mái nhà> 
 
① Tấm gia cố 
② Bê tông (máng lưới)  
③ Vữa bảo vệ 
④ Morter-Plas (có lớp lót) 
⑤ Vữa xử lý 
⑥ Lát bê tông 

<Tường đứng> 
 
① Lát bê tông 
② Vữa xử lý  
③ Tấm gia cố 
④ Morter-Plas (có lớp lót) 
⑤ Vữa bảo vệ 
⑥ Bê tông 
⑦ Keo trét kín 
⑧ Gạch bảo vệ  
⑨ Trát vữa 

<Thoát nước> 
 
① Lát bê tông 
② Vữa xử lý  
③ Morter-Plas (có lớp lót) 
④ Vữa bảo vệ 
⑤ Bê tông (máng lưới) 

<Lỗ thoát nước> 
 
① Thoát nước 
② Lát bê tông 
③ Vữa xử lý  
④ Morter-Plas (có lớp lót) 
⑤ Vữa bảo vệ 
⑥ Bê tông 
⑦ Nắp lỗ xả 

<Nóc mái nhà> 
 
① Lát bê tông 
② Vữa xử lý  
③ Morter-Plas (có lớp lót) 
④ Tấm gia cố 
⑤ Vữa bảo vệ 
⑥ Bê tông 

<Ống> 
 
① Lát bê tông 
② Vữa xử lý  
③ Morter-Plas (có lớp lót) 
④ Băng dính Butyl  
⑤ Vữa bảo vệ 
⑥ Đai kim loại 
⑦ Bịt kín  
⑧ Ống 

<Mối nối> 
 
① Lát bê tông 
② Ống cao su 
③ Bịt kín 
④ Tấm gia cố 
⑤ Morter-Plas (có lớp lót)  
⑥ Vữa bảo vệ 
⑦ Bê tông (máng lưới)  

<Tường hai lớp> 
 
① Lát bê tông 
② Morter-Plas (có lớp lót)  
③ Vữa xử lý 
④ Tấm gia cố 
⑤ Morter-Plas (có lớp lót)  
⑥ Đường rãnh 20 x 30 (lăn 
nhám) 
⑦ Vữa bảo vệ 
⑨ Trát vữa 
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LƯU KHO VÀ XỬ LÝ 

• Lưu kho 
    - Trong nhà 

        Nhiệt độ trong nhà phải thấp hơn 35 ℃ và thông gió tốt 
    - Ngoài trời 

        Sử dụng vật dụng che phủ sản phẩm để tránh mưa, tuyết, gió và ánh sáng mặt trời  
        Nếu nhiệt độ trên 35 ℃, nên lưu trữ  sản phẩm bên trong tòa nhà.  
    - Tránh xa nguồn lửa và lưu trữ sản phẩm theo chiều dọc 
 
• Xử lý 
    - Bảo vệ sản phẩm khỏi bị hư hại khi vận chuyển 
    - Không làm rơi hoặc ném  sản phẩm 
    - Sau khi thi công sản phẩm bề mặt cần được bảo vệ khỏi bị hư hại. 
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CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 


