
□ Product Description / Mô tả sản phẩm:

Hanbon PROTEC SHEET consists of SBS Modified Asphalt compound and 

unique embossed non-woven Dupont Tyvek film, which provides excellent 

adhesion and workability.  

Hanbon PROTEC SHEET bao gồm hợp chất nhựa đường biến tính SBS và màng 
không dệt dập nổi đặc biệt từ Dupont Tyvek, với tính chất bám dính tuyệt vời và 
khả năng thi công tiện lợi.  

PROTEC SHEET 
(Tấm chống thấm nhựa đường tự dính dạng cuộn) 

DUPONT TYVEK TECHNOLOGY

+ POLYMER MODIFIED ASPHALT COMPOUND

Màng Dupont Tyvek

Hợp chất nhựa đường 
biến tính SBS

Màng cover PE



□ Features and Benefits / Tính năng và lợi ích:

• Top layer features grooves 

  for dirt and water flow

• Lamination layer acts as 

  a water barrier

• Lớp trên cùng có cách rãnh 
cho bụi bẩn và nước thoát.
• Lớp ghép đóng vai trò là lớp 
chống thấm.

• Woven polypropylene 

  scrim provides added 

  strength.

• Tấm lót Polypropylen không 
dệt cung cấp khả năng bền 
cơ tính.

•  Slip-resistant coating  

provides grip to the roof 

deck.

•  Lớp phủ chống trượt tăng 
độ bám cho bề mặt mái nhà

•  Accepts and holds chalk

marks for more visible 

lines and a better finished

Product.

•  Đo đạc và đánh dấu 
bằng đường kẻ để dễ thi 
công.

• Excellent self 
adhesion to substrate.

• Khả năng tự bám dính 
tốt.



□ Six-layers Construction / Vật liệu sáu lớp:

1.Top Layer Provides ideal grip and 
    Features grooves for dirt and water flow.
2.Lamination layer acts as a barrier to 
water.
3.Woven polypropylene 
   scrim provides strength.

4.Slip-resistant coating
   Provides grip to the roof deck
5.Polymer reforming Asphalt component

6.Release film

1. Lớp trên cùng cung cấp độ bám lý tương và có các rãnh cho bụi bẩn và dòng nước.

2. Lớp ghép đóng vai trò là lớp cản chống thấm nước.

3. Tấm lót polypropylene không dệt giúp tăng độ bền cơ học.

4. Lớp phủ chống trơn trượt, cung cấp độ bám cho sàn mái

5. Thành phần nhựa đường cải tiến polyme

6.  Màng cover PE.

□ Uses / Ứng dụng:

PROTEC SHEET is used as a single layer or multi-layer membrane in horizontal 

or vertical waterproofing applications.

PROTEC SHEET được sử dụng như một lớp màng một lớp hoặc nhiều lớp trong c
ác ứng dụng chống thấm ngang hoặc dọc.

□ Installation / Thi công:

- The application of PROTEC Sheet Membrane should be carried out by an 

accredited applicator.

- Installation shall be strictly in accordance with the manufacturers 

recommendations.

 - Acceptable substrates to which PROTEC Sheet Membrane is to be installed must 

be properly prepared prior to membrane installation.

- All surfaces must be dry, clean, smooth, free of sharp edges, loose or foreign 

materials, oil, grease and other materials which may damage the membrane.

- Prior to the application of PROTEC Sheet Membrane the surface may require 

priming with Hanbon Asphalt Primer. 



- Việc lắp đặt Màng PROTEC SHEET phải được thực hiện bởi một nhà thầu có      
kinh nghiệm chống thấm.

- Việc lắp đặt phải tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến nghị của nhà sản xuất.

 - Bề mặt cần được xử lý bụi bẩn trước khi lắp màng PROTEC SHEET để đảm bảo 
chất lượng thi công.

- Tất cả các bề mặt phải khô, sạch, không dính dầu mỡ, bụi bẩn, vật thể săc nhọn 

để tránh làm hư màng chống thấm.

- Trước khi thi công màng PROTEC SHEET bề mặt có thể xử lý bằng cách sơn lót  
bằng HanBon Asphalt Primer. 


