
NEW PRODUCTS LIST:

 TAM2L Sheet Membrane  
(SELF ADHESIVE 2.0mm - SBS Asphalt Membrane)

□ Product Description / Mô tả sản phẩm:

● TAM2L Sheet Membrane is a high performance Styrene-Butadine-Styrene 

(S.B.S) rubber modified asphalt membrane, reinforced with a combined 

Polyester reinforcement.

●  The exceptional elongation properties of S.B.S. combined with the strength 

and dimensional stability of the reinforcing, provides an excellent  

waterproofing membrane for new and existing constructions.

● TAM2L Sheet Membrane is coated with laminated Polyester surface, while 

the bottom surface is embossed by a polythene film.

● Tấm lợp chống thấm TAM2L là màng nhựa đường cao su SBS cao cấp, 

được gia cố bằng một lớp gia cố polyester.

● Đặc tính co dãn đặc biệt của lớp cao su SBS kết hợp với sự chắc chắn cũng 
như tính ổn định đa chiều của lớp gia cố, tạo nên một loại màng chống thấm 

tuyệt với các công trình mới và hiện có.

● Màng chống thấm TAM2L được phủ nhiều lớp polyester trên bề mặt, trong 
khi mặt đáy được dập nổi bởi 1 lớp màng polythene.



□ Features and Benefits / Tính năng và lợi ích:
● Easy to work (No Flame or Torch required)

● 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

● Resistant to chemical attacks

● Dễ thi công bằng cách dán (không cần sử dụng lửa)
● Khả năng bám dính tuyệt vời với bề mặt
● Tính liên tục được đảm bảo giữa các lớp
● Khả năng chống nước và nhiệt được cải thiện
● Khả năng chống rách và bị đâm thủng tốt
● Khả năng chống lại các tác động hóa học

□ Uses / Công dụng:

      TAM2L Sheet Membrane is used as a single layer or multi-layer memberane in   
horizontal or vertical waterproofing applications.

       Tấm lợp chống thấm TAM2L được sử dụng như một màng chống thấm 1 lớp         
hoặc nhiều lớp trên bề mặt ngang hoặc đứng.

□ Installation / Thi công:

    - The application of TAM2L Sheet Membrane should be carried out by an 
accredited applicator.

    - Installation shall be strictly in accordance with the manufacturers 
recommendations.

    - Acceptable substrates to which TAM2L 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 TAM2L Sheet Membrane the surface may require   

    priming with Hanbon Asphalt primer. 



● Việc thi công tấm lợp chống thấm TAM2L nên được thực hiện bởi 1 người 
thợ có tay nghề.

● Việc thi công phải được thực hiện nghiêm ngặt theo khuyến nghị của nhà 

sản xuất.

● Các chất nền phải được thi công trước khi thi công tấm lợp chống thấm. 

● Tất cả các bề mặt phải được làm sạch, khô, nhẵn, không có cạnh sắc,        
không có các vật liệu khác, dầu, mỡ vì chúng có thể làm hỏng màng chống   
thấm.

● Bề mặt phải được sơn lớp sơn lót Hanbon trước khi thi công màng.

※ TAM2L Membrane is normally fully bonded to the prepared substrate with 

    side laps of 5cm and end laps of 5cm overlaps shall be sealed by Asphalt 

    Mastic#5000.

※ The exact specification will depend on functional and economic requirements.

    Advice should be sought for suitable specifications from Hanbon Industries 

    co.,ltd.

※ Tấm lợp chống thấm TAM2L thường được liên kết hoàn toàn lớp nền với các 
mép chồng lên nhau 5cm, sau đó các mép chồng nên được phủ bằng Chất trám 
khe nhựa đường Mastic #5000 để tằng khả năng chống thấm.

※ Các đặc điểm kĩ thuật sẽ phụ thuộc vào các yêu cầu về chức năng và kinh tế. 
Các sự tư vấn về các thông số kĩ thuật phù hợp nên được tìm hiểu từ công ty 
Hanbon.

 



□ Safety Precautions / Cảnh báo về an toàn:

● TAM2L Membrane is hazardous; non-dangerous goods.

● Do not use open flame on or near highly combustible materials. Follow all local f

ire codes.

● Tấm lợp chống thấm TAM2L không phải là hàng nguy hiểm.

● Không sử dụng lửa hoặc để gần các vật liệu dễ cháy

□ Storage / Lưu trữ:

All rolls of TAM2L Sheet Membrane should be stored in a covered area  prot

ected against sunlight and UV radiation. Rolls should be stored in a  vertical 

position on a smooth floor so as not to damage the edges.

Tất cả các cuộn màng chống thấm TAM2L phải được lưu trữ trong khu vực 
có mái che, tránh ánh nắng mặt trời và tia UV. Nên đặt các cuộn thẳng đứng 
trên bề mặt sàn nhẵn khi lưu trữ.

□ Packaging / Đóng gói:

   - Kích thước cuộn / Roll size: 1m x 10m

   - Khối lượng cuộn / Roll weight: Approximately 21kg

   - Số lượng cuộn trên pallet / Roll per pallet: 36 Sheets


