
Miêu tả sản phẩm: 
Chất màng bitum tự dính cải tiến ít SBS ULTRAFLEX SA 
7000-X được thiết kế để chống thấm cho nền móng và 
cấu trúc kỹ thuật với tính năng bổ sung là bảo vệ radon.

ULTRAFLEX SA 7000-X được sản xuất bằng cách đặt 
một chất kết dính polyme-bitum tự dính đặc biệt trên 
một màng polyme hiệu suất cao độc đáo bao phủ vật 
liệu ở trên. Nhờ những đặc tính vượt trội, màng có độ 
giãn dài kỷ lục. Đặc tính và độ ổn định kích thước cao. 
Các bề mặt dưới cùng của vật liệu có một lớp phủ giúp 
bảo vệ màng và dễ dàng tháo rời, thuận tiện cho thi 
công.
Đặc tính nổi bật: 

 Với đặc tính kéo dài cao ngăn cản vật liệu khỏi bị hư 
hỏng do chuyển động của chất nền.

 Các đặc tính cơ lý tuyệt vời trong tất cả các hướng.

 Ngăn chặn sự xâm nhập của radon vào cấu trúc.

 Hợp chất polyme-bitum chất lượng cao có thuộc tính 
"tự phục hồi", mang lại độ kín ở những nơi có sự xâm 
nhập cơ học.

 Tốc độ thi công nhanh chóng.

 Ứng dụng an toàn và rẻ - màng được thi công mà 
không sử dụng khí đốt và gia nhiệt.

 Không cần thêm bất kỳ thiết bị và kỹ năng thi công 
nào.

 Khả năng sửa chữa cao.
Yêu cầu chung:

 Các cuộn vật liệu nên được bảo quản trong nhà trong 
nơi khô ráo trong bao bì ban đầu của chúng và đưa đến 
mặt bằng xây dựng đã sẵn sàng để sử dụng.

 Các cuộn phải được cất thẳng đứng theo chiều cao 1 
hàng.

 Nên tránh để ngã hoặc các tác động cơ học khác trong 
quá trình vận chuyển và bảo quản.

 Bề mặt thi công phải được làm sạch bụi, mảnh vụn, 
dầu mỡ, lá cây, dầu và không nên có khe hở và vết nứt 
hoặc các bất thường khác để đảm bảo độ bám dính 
thích hợp của màng.

Bề mặt phải được xử lý bằng sơn lót trước khi lắp đặt 
vật liệu chống thấm.

Ứng dụng sản phẩm
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Làm sạch bề mặt và xử lý 
bằng BITUMEN PRIME 
COATING bởi 
TECHNONICOL

Đo độ sâu của hạng mục và 
cắt vật liệu theo yêu cầu 
chiều dài.

Thi công vật liệu từ trên 
xuống theo từng bước
gỡ bỏ lớp phim bảo vệ, mở 
tấm màng và làm mịn 
bề mặt.

Vật liệu nên được lắp đặt ở độ 
cao 30-50 cm so với mặt đất. 
Độ chồng chéo của chiều dài 
phải là 100 mm, chồng lên 
phần cuối của tấm - 150 mm.

Bảo vệ màng khỏi bị hư hại 
cơ học bằng XPS 
TECHNONICOL CARBON 
hoặc PLANTER STANDARD / 
màng HDPE định hình

Đầu trên của màng chống 
thấm được cố định ở tầng 
hầm bằng dải cạnh kim loại 
định hình và được bịt kín.
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Drainage membrane PLANTER geo 
XPS TECHNONICOL CARBON 
ULTRAFLEX SA 7000-X 
BITUMEN PRIME COATING 

Drainage membrane PLANTER geo 
XPS TECHNONICOL CARBON 
ULTRAFLEX SA 7000-X 
BITUMEN PRIME COATING 

Giải pháp xây dựng:

 

Hướng dẫn sử dụng:
Màng bitum tự dính khi ở nhiệt độ thấp có xu hướng cứng lại dẫn đến giảm độ bám dính. Việc lắp đặt vật liệu tự dính phải 
được thực hiện trong điều kiện khí hậu thuận lợi, tức là thời tiết khô và nhiệt độ trên + 10 ° C. Ở nhiệt độ dưới + 10 ° C và độ 
ẩm không khí cao, độ bám dính của màng có thể bị ảnh hưởng và do đó cần sử dụng nhiệt để phục hồi các đặc tính của vật 
liệu.

CÁCH NHIỆT CHO LỚP NỀN

 
SLAB ON GRADE FOUNDATION 

Chú thích: L / T - Dọc / Ngang; NPD - Không xác định hiệu suất.
Thời hạn sử dụng nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu về bảo quản: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đặc tính thiết yếu Phương pháp 
kiểm tra

Hiệu suất Đặc tính thiết yếu Phương pháp 
kiểm tra

Hiệu suất

Bảo vệ mặt trên

Bảo vệ mặt dưới

Độ dài

Độ rộng

Độ thẳng hàng
Khối lượng trên một đơn vị diện tích, 
kg / m²

Độ Dày, mm

Gốc sản phẩmĐặc tính kéo: tối đa
lực kéo L / T, N / 50mm

Gốc sản phẩm

Đặc tính kéo: 
độ giãn dài L / T,%

Xác định khả năng chịu cắt 
của mối nối, kN / m

Điểm làm mềm, °C 

Tính co dãn ở nhiệt 
độ thấp, °C  

Chống chảy ở nhiệt độ 
cao, ° C

Khiếm khuyết có thể nhìn thấy

Hiệu suất cháy bên ngoài

Phản ứng với lửa

Độ kín nước ở 60 kPa

Chất nguy hiểm Không chứa các chất nguy
hiểm

Tính chất truyền hơi nước

Độ dính của hạt,%

Khả năng chống bong tróc của lớp:
chồng chéo lên nhau /
chồng lên phim, N / 50mm


