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Màng chống thấm tổng hợp 

LOGICBASE V-SL  
Mô tả sản phẩm: 
LOGICBASE V-SL là một màng tổng hợp đồng nhất. Được sản xuất bởi 
quá trình kết hợp giữa polyvinylchloride (PVC), chất hóa dẻo và phụ gia. 
Một mặt của màng có màu vàng, một mặt khác màu đen. Lớp tín hiệu màu 
vàng cho phép phát hiện các thiệt hại của việc chống thấm trong quá trình 
xây dựng. Sản phẩm không chống tia cực tím 
Khu vực áp dụng: 
Sản phẩm được thiết kế dành cho các hạng mục chống thấm cấu trúc dưới 
mặt đất và hầm. 

Chỉ tiêu kỹ thuật LOGICBASE V-SL: 
 

Chỉ tiêu thí nghiệm LOGICBASE V-SL Phương pháp thử 

Độ dày, mm 1,5; 1,8; 2,0; 2,5 - 

Cường độ chịu kéo chiều cuộn, MPa ≥ 16 EN 12311-2 

Cường độ chịu kéo chiều khổ, MPa ≥ 15 EN 12311-2 

Phản ứng với lửa           Class E EN 13501-1 
Độ giãn dài, % ≥ 320 EN 12311-2 
Độ kín nước, 1.0 MPa trong 24 giờ Pass           EN 1928 B 

Chống tải tĩnh, kg ≥ 20     EN 12730 B 

Kháng xé rách, N ≥ 150     EN 12310-1 

Kháng bong mối nối, N/50mm ≥ 300     EN 12316-2 
Bám dính mối nối, N/50 ≥600     EN 12317-2 
Ổn định kích thước, % ≤ 2,0   EN 1107-2 

Kích thước: 
 

Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
Chiều dài của một cuộn m 20 
Chiều rộng của một cuộn m 2.05 

 
Lưu trữ, bảo quản: 
Sản phẩm nên được đặt ở nơi khô ráo thoáng mát, đặt nằm ngang và xếp chồng lên nhau không quá ba hàng, 
giữ nguyên sản phẩm trong bao gói ban đầu. 

 
Vận chuyển: 
Sử dụng loại phương tiện có mái che, xếp hàng trên các pallet, đặt nằm ngang, xếp chồng lên nhau không quá 
3 hàng. 

 
Đóng gói: 
LOGICBASE V-SL được đặt trên pallet gỗ. Mỗi cuộn được bọc bằng lớp polyethylen không trong suốt để bảo 
vệ màng khỏi tác hại của tia UV. 
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