
HAN-BT
Vật liệu chống thấm gốc Bitum

Han-BT là nhũ tương biến tính phục vụ cho 
mục đích chống thấm và chống hóa chất cho 
các hạng mục công trình xây dựng. Hoàn toàn 
không độc hại, không gây ảnh hưởng đến 
môi trường. Sản phẩm tạo thành lớp màng 
chống thấm có độ đàn hồi.

Mô tả sản phẩm

Công dụng
• Tạo nên lớp phủ chống thấm trên bề mặt vật liệu.
• Có khả năng bám trên bề mặt ẩm, những nơi mà các loại vật liệu chống 
thấm trong dung môi hữu cơ không có khả năng bám dính.
• Khi được xử lý đồng thời với vật liệu có tác dụng làm cốt như vải amiang, vải 
thủy tinh.. sẽ tạo nên lớp chống thấm bền, có các tính chất cơ lý tốt như khả 
năng đàn hồi, khả năng chịu kéo và biến dạng cao.

Sử dụng
• Sử dụng để chống thấm và chống hóa chất các công trình ngầm, mặt cầu, 
bể chứa, mái bê tông, khu vệ sinh,..
• Các hạng mục yêu cầu cần phải được chống thấm hoặc chống hóa chất như 
axit, muối.

Thông số kĩ thuật
• Tỷ trọng: 1,05 g/m3
• Màu sắc: Nâu đen
• Hàm lượng gốc khô: 50%
• Độ chịu nhiệt: ≥70oC
• Độ bám dính với nền, điểm: ≤ 2
• Thời gian khô: 24h (25oC)
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2. Thi công
- Thi công đổ, quét, hoặc phun Han-BT lên trên bề mặt đã được làm sạch.
- Để thi công lớp tiếp theo cần tối thiểu sau 1h30’
- Lượng sử dụng cho mỗi lớp: 0,7-1,1kg/m2
- Nên sử dụng thêm lưới sợi thủy tinh Han Geotex G giữa 2 lớp

Hướng dẫn thi công
1. Chuẩn bị bề mặt
- Bề mặt phải khô, sạch bụi, đất, mỡ, các tạp chất, hoá chất và đồng đều.
- Các lỗ hổng, vết nứt hoặc các khuyết tật phải được sửa chữa bằng vữa Han-
grout trộn sản phẩm Hanlatex hoặc vữa xi măng cải tiến. Các góc tường phải 
được tạo dốc 5-10cm bằng vật liệu Hangrout và Hanlatex hoặc vữa xi măng cải 
tiến.
- Bề mặt có thể ẩm nhưng không quá ướt. 

Đóng gói và bảo quản
- 08 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Để nơi kín, khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và sương giá.
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