
BMAST 100
Mastic xảm đường gốc bitum cao su

Mô tả sản phẩm
BMAST là mastic xảm đường gốc bitum cao su, có độ đàn hồi cao, thi 
công nhiệt cho cả bề mặt ngang và dọc.
Sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn ASTM D6690 AATHTO -m324.

Lĩnh vực ứng dụng
• Khe co giãn, mối nối.
• Các mối nối của lớp phủ xi măng có bề mặt lớn.
• Đập, kênh và ống dẫn.
• Đường bê tông, cầu, đường cao tốc, sân bay.
• Các vị trí khác có thể xuất hiện khe co giãn để chống thấm, trám, sửa 
chữa và gắn kết.

Đặc tính và ưu điểm
• Bảo vệ độ đàn hồi của sản phẩm ở nhiệt độ rất cao và thấp như từ 
-20°C đến +80°C.
• Sử dụng an toàn trong các bể chứa nước.

Thông số kỹ thuật 

Thành phần
Tỷ trọng

Điểm đứt gãy
Điểm nóng chảy

Độ đàn h
Hồi phục đàn hồi

Chống chảy xệ
Khả năng tương thích bê tông

Sự thâm nhập Conic
Nhiệt độ thi công tối thiểu

Nhiệt độ thi công tối đa
Thời gian khô 

HS Code

Gốc bitum cao su
1,17 g/cm3 

-20°C (TS EN 12593)
88°C (TS 120 EN 1427)
38 % (TS EN 13880-3)
R trước =10%/ R sau=40% 
(70°C ; 168±2 giờ)(TS EN 13880-4)
1 mm (ở mức 60°C) (TS EN 13880-5)
Tốt (TS EN 13880-9)
33 (ở mức 25°C) (ASTM D 5329)
180-200°C
200-220°C
1 giờ
6807.90.00.00.00



Quy trình thi công
Chuẩn bị bề mặt
Bề mặt thi công phải khô và loại bỏ các vật liệu ngăn cản sự kết dính 
như bụi, dầu, rỉ sét và loại bỏ các mảnh rời. Nên sơn lót trên bề mặt 
để có độ bám dính tuyệt đối, tránh bám bụi và nâng cao độ bền. B 
PR 101 được sử dụng cho bề mặt phi kim loại, B PR 102 được sử 
dụng cho bề mặt kim loại làm lớp sơn lót.

Phương pháp thi công
Sau khi BMAST 100 được làm nóng lên đến khoảng 160 - 180°C, trộn 
kỹ và đổ vào các khớp nối. Bề mặt bên ngoài có lưu lượng giao 
thông nên được phun cát. Bề mặt sẽ khô sau 1 giờ. 

Định mức
Tùy vào bề mặt sử dụng

Đóng gói
Thùng kim loại 17 kg
Hộp carton 18 kg

Bảo quản
Bảo quản ở khu vực khô ráo có mức nhiệt từ + 5 ° C đến + 35 ° C. Bảo 
vệ khỏi nhiệt, đóng băng và ánh nắng trực tiếp. 



Vệ sinh dụng cụ
Rửa sạch dụng cụ và các thiết bị bằng nước ngay sau khi sử dụng. Vật 
liệu đã khô bám trên các dụng cụ có thể loại bỏ bằng phương pháp 
cơ học.

Thận trọng / Hạn chế
• Sản phẩm có thể có hại khi tiếp xúc với da.
• Không thi công trong điều kiện đóng băng hoặc trong thời gian có 
mưa.
• Bảo vệ bề mặt được thi công khỏi mưa, đóng băng, di chuyển trên 
bề mặt và độ ẩm cao liên tục cho đến khi khô hoàn toàn.
• Tránh giao thông đông đúc trong 24h kể từ lúc thi công.

Sức khỏe và an toàn
Cảnh báo! Sản phẩm có thể gây kích ứng mắt và da. Nếu sản phẩm 
dính vào mắt hoặc da, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức. 
Rửa tay kỹ càng sau khi cầm đồ vật. Mặc quần áo bảo hộ, găng tay, 
bảo vệ mắt và mặt. Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản 
phẩm. Cởi quần áo bị nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại. 
Vứt bỏ các chất thải không sử dụng, vật chứa, thùng chứa và các chất 
thải bị ô nhiễm khác theo quy định của địa phương.
Hãy đóng kín sản phẩm khi không sử dụng. Tránh xa tầm tay trẻ em
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