
B-SELF TAPE AL
Băng dính chống thấm tự dính gốc bitum

Mô tả sản phẩm
B-SELF TAPE AL là sản phẩm gốc bitum, một mặt được phủ bằng lá 
nhôm hoặc khoáng chất màu, mặt còn lại là băng dính chống thấm. 

Lĩnh vực ứng dụng
Sản phẩm cung cấp khả năng chống thấm với việc bám dính trên các 
bề mặt khác nhau như gỗ, kim loại, thủy tinh, thạch cao, bê tông, v.v. 

Đặc tính và ưu điểm
• Lá nhôm và bề mặt phủ khoáng chất chống tia cực tím.
• Thi công dễ dàng trên cả bề mặt nghiêng vì sản phẩm có tính đàn hồi 
tốt.
• Tiện lợi với hệ thống chống thấm gốc bitum.
• Tự dính.
• Dễ dàng thi công.
• Có thể thi công trên nhiều loại bề mặt. 

Thông số kỹ thuật

Thành phần
Màu sắc

Độ dày
Cân nặng

Chiều rộng
Chiều dài
Mặt trên
Mặt dưới
HS Code

Bitum SBS biến tính 
Đen
1,5 mm
1,7 kg / m2

10-15-20-30-60 cm
10 m
Nhôm
Lớp chống dính
6807.10.00.00.00



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. Các bề mặt có độ thấm hút cao như bê tông, thạch 
cao phải được sơn lót bằng sơn lót gốc bitum B PR 101.

Phương pháp thi công
Bóc lớp màng chống dính của B-SELF TAPE AL và ép chặt bề mặt dính 
trên bề mặt. Băng dính phải tiếp xúc hoàn toàn với bề mặt bằng cách 
dùng lực ấn lên trên bề mặt thi công.

Đóng gói
Chiều rộng: 10-15-20-30 cm
Chiều dài: 10 m

Hạn sử dụng
5 năm trong đối với hàng hóa còn nguyên tem nhãn đóng gói ban đầu, 
chưa mở, chưa sử dụng.

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

Thận trọng / Hạn chế
• Sản phẩm có thể gây hại khi tiếp xúc với da.
• Không thi công trong điều kiện đóng băng hoặc trong thời gian có 
mưa.
• Bảo vệ vật liệu được thi công khỏi mưa, đóng băng, đi lại trên bề mặt 
và độ ẩm cao liên tục cho đến khi khô hoàn toàn.
• Không sử dụng khi nhiệt độ không khí và bề mặt dưới + 5 ° C và trên         
+ 35 ° C.
• Tránh giao thông đông đúc trong 24 giờ. 

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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