
TREMproof FBM
Màng chống thấm HPDE, Thi công trước, Bám dính toàn bộ

MÔ TẢ
TREMproof FBM là màng chống thấm HDPE có độ dày 
1.2mm với công nghệ bám dính toàn bộ lên bề mặt các 
cấu kiện bê tông. Nó được cấu tạo bao gồm nhiều lớp 
vật liệu chống thấm tổng hợp mang lại hiệu quả chống 
thấm vượt trội, gồm một lớp màng PE có tỉ trọng cao, 
lớp polymer tự dính và một lớp hạt kết dính độc đáo.

ỨNG DỤNG
• Chống thấm cho tất cả kết cấu bản đáy bê tông.
• Bảo vệ móng bê tông tốt trong môi trường đất bị ô 

nhiễm và xâm thực.
• Chống thấm các mặt cắt và mái hầm cho MRT, Tàu 

cao tốc, Tàu điện ngầm.
• Ngăn chặn rò rỉ khí than, khí đầm lầy, khí mê-tan 

trong các tầng ngầm.

ĐẶC TÍNH & ƯU ĐIỂM
• Tạo thành một khối kín đồng nhất không thể tách 

rời nhằm bảo vệ cấu kiện bê tông. Điều đó giúp 
ngăn sự xâm thực của nước theo chiều ngang 
và khả năng chống thấm của màng không bị ảnh 
hưởng khi nền đất bên dưới màng bị sụp lún.

• Các chi tiết, mối nối được bám dính hoàn toàn và 
kín nước

• Bảo vệ kết cấu tốt khỏi sự xâm nhập của nước, độ 
ẩm và khí.

• Kết cấu không bị tác động bởi các điều kiện vật lý 
của nền đát xung quanh.

• Không thẩm thấu độ ẩm.
• Sản phẩm có màu trắng, phản xạ năng lượng mặt 

trời giúp làm giảm tăng nhiệt độ.
• Thi công dễ dàng và hiệu quả, không cần lớp lót or 

dây băng.
• Dễ dàng thi công trên côtpha vĩnh viễn - s       ử 

dụng hiệu quả ở các vị trí không gian hạn hẹp.
• Khả năng tự bảo vệ – tự gia cố sẽ phát huy tác 

dụng ngay sau khi thi công.
• Không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện ẩm ướt.
• HDPE có khả năng kháng hóa chất cao và hiệu quả 

đối với tất cả các loại đất nền và nước - bảo vệ cấu 
kiện bê tông khỏi tác động của clorua, sunfat và 
các điều kiện mặt đất xâm thực.

ĐÓNG GÓI
Cuộn có kích thước: 1m (rộng) x 20m (dài) 

MÀU SẮC
Màu trắng

THI CÔNG
Tham khảo biện pháp thi công thích hợp cho hệ thống để 
biết các kỹ thuật thi công cần thiết, tỉ lệ áp dụng, v.v. Các 
kỹ thuật liên quan có thể được điều chỉnh cho phù hợp 
với điều kiện công trường. Tham khảo tư vấn của đại diện 
bán hàng Tremco tại địa phương hoặc bộ phận kỹ thuật 
Tremco khu vực Châu Á của bạn để biết rõ các yêu cầu về 
điều kiện thực tế.

HẠN SỬ DỤNG
• Bề mặt thi công phải đều và đồng nhất
• Loại bỏ hoàn toàn nước đọng trên bề mặt
• Tránh thi công trên bề mặt cong và tròn
• Không thi công ở nhiệt độ dưới -5°C

HẠN CHẾ
• PU 523 dễ thi công với các thiết bị bơm keo tram 

khe thông thường. Lưu ý xốp chèn khe phải 
được lắp đặt đúng cách và có thể thi công lớp lót 
(Primer) để tăng độ bám dính.

• Trám hoàn toàn mối nối với tỷ lệ chiều rộng - chiều 
sâu thích hợp. Sử dụng dụng cụ thích hợp để đảm 
bảo tiếp xúc tốt với bề mặt và hình thành đường 
keo có bề mặt võng vào trong.

• Ưu tiên sử dụng dụng cụ khô. Nhưng nếu cần, có 
thể sử dụng hạn chế các chất làm ướt tương thích 
để làm trơn dao, để việc xử lý bề mặt dễ dàng hơn.

• Để có lớp hoàn thiện sạch, đẹp có thể dùng băng 
dính dán hai bên mặt của khe trước khi trám.
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ĐẶC TÍNH PHƯƠNG PHÁP TEST GIÁ TRỊ
Độ dày màng (mm) NA 1.2mm

Sự đàn hồi ở nhiệt độ thấp ASTM D1970 -20°C Đạt, Không bị ảnh hưởng

Độ bền kéo, MPa ASTM D412, modified > 20 MPa avg

Đô co giãn khi nghỉ, % ASTM D412, modified > 500%

Độ bám dính với bê tông, N/mm ASTM D903, modified > 2.0

Kháng xuyên thủng, N ASTM E154 > 1000

Kháng áp suất thủy tĩnh ASTM D5385-1993, 2-3 mm per day

modified 0.7MPa , sau 1 giờ không bị rò rỉ nước -40° C to 80° C

Khả năng thoát hơi nước ng/
(m2.S.Pa) ASTM E 96/E 96M 6 < 0.80 ng/Pas*m2

Độ bám dính của lớp ngoài cùng ASTM D901, Modified > 1.5 N/mm
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Để liên lack với đại diện của nhà sản xuất tại địa phương, vui lòng truy cập

BẢO HÀNH
Sản phẩm của Tremco CPG APAC được sản xuất theo 
tiêu chuẩn cao về mặt chất lượng. Bất kỳ sản phẩm nào 
đã và đang được thi công (a) tuân thủ theo hướng dẫn 
thi công của Tremco CPG (b) nhưng bị lỗi sẽ được đền 
bù hoặc hoàn trả tiền. Tremco CPG APAC sẽ không chịu 
trách nhiệm pháp lý cho những thông tin được công bố 
ở tài liệu này mặc dù nó được công bố rộng rãi và xem 
như hoàn toàn chính xác. Tremco CPG APAC có quyền 
thay đổi các thông số kỹ thuật mà không cần báo trước, 
điều này tuân theo chính sách công ty trong việc không 
ngừng nâng cấp và cải tiến sản phẩm.


