
 
 
                            

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Màng chống thấm tổng hợp 

PVC LOCK GRIP MEMBRANE 
Mô tả sản phẩm: 
PVC LOCK GRIP MEMBRANE  là  màng  chống  
thấm  tổng  hợp  không gia cố đồng nhất. Sản phẩm 
được sản xuất bởi quá trình ép đùn đồng nhất từ 
polyvinylchloride (PVC), chất làm dẻo và phụ gia. Màu 
đen, có các đường gân để bám chắc vào bê tông 

Lĩnh vực ứng dụng: 

Vật  liệu  được  thiết  kế  để  chống  thấm  cầu,  đường  
hầm, tầng hầm và các kết cấu của các tòa cao ốc. Màng 
duy trì tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp và có thể được ứng 
dụng ở tất cả các kiểu vùng khí hậu. 
Độ dày:  1-3mm 

Các tính năng chung: 

Khóa chữ T 
Thi công không cần gia nhiệt (lửa); 
Chiều dài cuộn theo yêu cầu; 
Độ bền kéo cao; 
Duy trì độ đàn hồi ở nhiệt độ thấp;  
Khả năng tự hàn kín nổi trội; 
Có thể tái chế. 

Biện pháp thi công: 
Màng PVC lock grip membrane  nên được hàn bằng khí nóng được sản sinh bởi thiết bị hàn tự động. Tránh để tiếp xúc 
với các vật liệu chứa bitum hoặc dung môi. 
Không được phép để tiếp xúc trực tiếp với vật liệu polyme làm bằng polystyrene (EPS, XPS). 

Thông số kỹ thuật sản phẩm: 

Đặc tính Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Độ dày 2.0 (± 5%) mm EN 1849-2 

Tỷ trọng 1.27 g/cm3 TS 1320 

Chống thấm không thấm nước áp suất 0.15 bar EN 14150 

Độ bền kéo, nhỏ nhất 16 N/mm2 EN ISO 527 

Độ giãn dài tới đứt, nhỏ nhất 260 % EN ISO 527 
Khả năng chống chịu với điều kiện thời 
tiết 

6 % EN 12224 

Khả năng chống oxy hóa 3 % EN 14575 

Độ kín khí NPD - ASTMD 1434 

Cường độ chịu xé 90 kN/m ISO 34-1 
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Khả năng chống nóng và lạnh ( chờ 10 
phút ở 800C và -300C 

Không có hiện tượng rách và 
nứt 

0C DIN 53361 

Lớp đốt cháy Class  E - 
 

TS EN 13501 

Tính linh hoạt trong thời tiết lạnh không có vỡ hoặc nứt - EN 495-5 

                              Bảo quản: 
Cuộn nên được bảo quản trong không gian kín, khô, theo chiều ngang, không xếp cao quá ba hàng, nguyên bao gói. 

Vận chuyển: 
Trong khi vận chuyển để cuộn trên pallet, theo chiều ngang. Không xếp cao quá ba hàng. 

Thông tin đóng gói: 
Màng tổng hợp được xếp trên pallet gỗ. Mỗi cuộn được bọc trong màng polyethylene đục mờ để bảo vệ chúng khỏi bức xạ của tia UV. 
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