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ULTRAFLEX SA 7000-X 
 
 
Mô tả: 

Màng  tự dính bitum biến đổi SBS ULTRAFLEX SA 

7000-X được thiết kế để chống thấm nền móng và 

các cấu trúc kỹ thuật. 

ULTRAFLEX SA 7000-X được sản xuất bằng cách 

đặt chất kết dính polymer-bitum tự dính đặc biệt lên 

màng nhựa PVC nhiều lớp HDPE phủ lên trên vật 

liệu. Nhờ các đặc tính nổi bật của màng, màng có 

các độ giãn dài và độ ổn định kích thước cao. Bề 

mặt dưới của vật liệu được phủ một lớp màng bảo 

vệ dễ tháo lắp. 

 
Ưu điểm: 
 
• Các đặc tính kéo dài cao ngăn vật liệu khỏi bị hư 

hại do chuyển động của chất nền. 
 
• Đặc tính vật lý và cơ học tuyệt vời theo mọi 

hướng. 
 
• Hợp chất polymer-bitum chất lượng cao có đặc 

tính là tự sửa chữa , giúp mang lại độ kín tuyệt 
đối ở những nơi thâm nhập cơ học. 

 
• Tốc độ ứng dụng cao. 
 
• Ứng dụng an toàn và rẻ, màng được áp dụng 

mà không cần sử dụng khí và lửa. 
• Không cần thêm bất kỳ thiết bị và kỹ năng khó 

nào. 
 
• Phương pháp ứng dụng lạnh ngăn khói, mùi và 

tiếng ồn. 
• Khả năng sửa chữa cao. 
 

Yêu câu chung: 
 
• Vật liệu nên được lưu trữ trong nhà ở nơi khô 

ráo trong bao bì ban đầu và được đưa đến công 
trường sẵn sàng để sử dụng. 

• Vật liệu phải được xếp thẳng đứng ở độ cao 1 
hàng. 

• Tránh làm đổ hoặc các va chạm khác khác trong 
quá trình vận chuyển và bảo quản. 

• Bề mặt ứng dụng phải được làm sạch bụi, mảnh 
vụn, dầu mỡ, lá, dầu và không được có các 
khoảng trống và vết nứt hoặc các bất thường 
khác để đảm bảo độ bám dính của màng. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Installation: 
 FOUNDATION WATERPROOFING  
 
 
 
 
 
 
 
      

    
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BITUMEN PRIME COATING   ULTRAFLEX SA 7000-X   PLANTER standard   
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Làm sạch bề mặt và xử lý 
nó bằng BITUMEN PRIME 
COATING bằng 
TechnONICOL. 

Đo độ sâu của nền móng 
và cắt vật liệu theo chiều 
dài yêu cầu. 

Dán vật liệu từ trên xuống 
dưới bằng cách loại bỏ dần  
lớp màng bảo vệ, bỏ màng 
và vuốt phẳng bề mặt. 

Vật liệu được lắp đặt ở  
độ cao 30-50 cm so với 
tầng trệt. Lớp phủ dọc 
nên là 100 mm, lớp phủ 
cuối tấm - 150 mm. 

Làm sạch bề mặt và xử lý 
bằng Sơn lót Bitum  
Đo độ sâu của nền móng và 
cắt vật liệu theo chiều dài 
yêu cầu. 
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Hệ thống giải pháp 


 

Nền móng với lớp cách nhiệt  Sàn móng bê tông    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Màng thoát nước PLANTER geo  
XPS TECHNONICOL CARBON  
ULTRAFLEX SA 7000-X  
Sơn lót Bitum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Màng thoát nước PLANTER geo 
XPS TECHNONICOL CARBON 
ULTRAFLEX SA 7000-X  
Sơn lót Bitum  

Hướng dẫn sử dụng: 
Màng bitum tự dính trong thời kỳ lạnh có xu hướng cứng lại dẫn đến giảm độ bám dính. Việc lắp đặt vật liệu tự dính nên 
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 tổn hại và do đó cần phải sử dụng không khí nóng để khôi phục các đặc 
tính của vật liệu. 
 
Các đặc điểm đã công bố:  

 Đặc tính  
Phương pháp 

thử   Kết quả   Đặc tính   
Phương pháp 

thử  Kết quả 
                

 Lớp bảo vệ mặt trên của sản 
phẩm 

- 
  Lớp màng HDPE với 

hiệu suất cao 
 

Điểm sôi , °C 
  

ASTM D36 
 

≥ +100 
 

        
             
              

 
Lớp bảo vệ mặt dưới của sản 
phẩm 

- 
  Chất kết dính tự dính/ 

màng chống dính 
 Khả năng uốn dẻo khi 

nhiệt độ thấp, °C 
  

EN 1109-1 
 ≤ -15  

        
            
               

 
Chiều dài, m 

 
EN 1848-1 

 
≥ 20.0 

 Kháng dòng chảy ở nhiệt 
độ cao, °C 

  
EN 1110 

 
≥ +85 

 
        
              
             

 Chiều  rộng, m  EN 1848-1  ≥ 1.0  
Khiếm khuyết có thể nhìn 
thấy   EN 1850-1  Không có  

              

 Độ thẳng  EN 1848-1  ≤ 10 mm / 5 m  Hiệu suất cháy bên ngoài   EN 13501-5  Froof  
             

 Tỷ trọng, kg/m²  EN 1849-1 1.5±0.15   Phản ứng với lửa   EN 13501-1  
Euroclass 

lớp E 
              

 Độ dày, mm  EN 1849-1 1.5±0.1   Độ kín nước ở 60 kPa   EN 1928  Đạt  
              

 Loại tải -   Tải ít  Độ bám dính của hạt, %   EN 12039  Không   
                

 
Độ chịu kéo theo chiều khổ và 
chiều cuộn, N/50mm 

       Kháng bong của mối nối:       
  

ASTM D5147 
400±100 
300±100 

  

Chồng chéo lên nhau / 
  

EN 12316-1 
 

≥25/không        
        Chồng lên màng, 

N/50mm 
      

               
               

 Độ giãn dài theo chiều khổ và 
chiều cuộn,% 

 ASTM D5147  ≥800/≥800  
Tính chất truyền hơi nước 

 EN 1931  μ=20000         
             
              

 Xác định độ bền của mối nối, 
kN/m 

 
EN 12317-1 

 ≥ 2.0  
Chất nguy hiểm 

  
Không chứa chất nguy hiểm       

           
             

          
 

Chỉ tiêu kỹ thuật  
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