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Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật:

Hình thức: Băng đen

Mùi: Mùi Asphalt

Tỷ trọng: 1.00 ± 0.03

Độ rộng cuộn: 50 mm, 75 mm, 100 mm

Độ dày:  1.5 mm

Điểm chảy mềm (ASTM D36):  110°C

Cường độ bám dính (ASTM D1000):2.4 N/mm

BS-8420 Flash Band là hợp chất bitum đen bao gồm một lớp bitum polyme biến tính tự dính được phủ trên một lớp màng polyethylene 

độ đậm đặc cao, dai chắc và được phủ bằng giấy bạc (lá nhôm). Nó là loại băng được dán lạnhtức thì để chống thấm với độ bền nổi trội. 

Vital Band có khả năng bám dính rất cao, khả năng chịu nhiệt được cải thiện, kháng thủng và kháng xé, và kháng các hóa chất như 

clorua, sun-phát, kiềm và axit.

Mô tả  

•  Bảo vệ:  Asphalt, tường gạch, bê tông, tấm fibro xi măng, kim loại và các vật liệu nhựa, mái và tấm lợp, vv.

•  Bịt kín và chống thấm: Glass & plastic windows frame, parapets, skylight structures etc  .

•  Sửa chữa: Metal and fiber cement sheet roofing, shingles, gutters and metal tube etc.

Ứng dụng

BS-8420 - Flash Band

1. Bề mặt phải sạch, khô và không bám đất, mỡ, dầu hoặc nước.

2. Khe nứt rộng hơn 3mm cần được trám kín trước khi ứng dụng VitalBand.

3.  Sửa chữa vết nứt, vỡ, mối nối bong bằng chất chít kín hiệu suất cao như vữa Vital.

Chuẩn bị

1. Nhiệt độ thi công phải ở 5°C - 45°C. 

2.  Chỉ trải cuộn với độ dài cần thiết và cắt băng với độ dài cần dùng.

3. Đặt băng lên khu vực cần dán và kiểm tra xem nó đã khớp với biên dạng chất nền đã được đánh dấu hay chưa.

4. Bóc lớp giấy chống dính và dùng ngón tay ép mạnh nó vào vị trí.

5. Nếu cần thiết, có thể dùng con lăn để lăn nhẵn và đảm bảo VitalBand bám dính tốt.

6. Để đạt độ bền tối đa, nhiệt độ môi trường cũng như nhiệt độ mặt nền phải luôn được giữ ở > 5°C trong suốt 36 giờ từ khi bắt đầu thi công.

Hướng dẫn
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Tránh để bám dính vào mắt, da hoặc mồm.

Sử dụng trong khu vực thông thoáng. Trong trường hợp bị dính vào mắt, xả ngay bằng nước sạch trong khoảng 15 phút.

Để xa tầm tay trẻ em.

Cảnh báo

Bảo quản trong nhà, ở nơi khô mát với nhiệt độ < +25°C. Tránh để đóng băng. Thời hạn sử dụng 12 tháng.

Bảo quản

BS-8420 - Flash Band
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