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Thông tin về băng cản nước Buildmix Waterstop 

 Tên sản phẩm: Băng cản nước Buildmix Waterstop 

 Mã sản phẩm: Buildmix Waterstop 

 Hãng sản xuất: Buildmix 

 Xuất xứ: Việt Nam  

 Trạng thái: Băng đàn hồi 

 Màu sắc: Màu vàng, xanh 

 Quy cách: 50md/cuộn 

 Cách bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh khí hậu ẩm ướt  

 
Băng cản nước PVC Buildmix Waterstop 

Đặc điểm vượt trội của băng cản nước PVC Buildmix Waterstop 
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 Buildmix Waterstop là sản phẩm băng cản nước được chế tạo từ nhựa PVC 
chịu nhiệt,  

 Tính năng trám kín có hiệu quả ngay khi bê tông bắt đầu đóng rắn. 

 Có thể hàn dễ dàng tại công trường-(dao hàn có sẵn) 

 Kháng hóa chất tốt 

 Có nhiều dạng khác nhau cho các khe nối khác nhau 

 Bề mặt của băng cản nước có nhiều gân sẽ giúp sản phẩm có độ bám tốt vào 
mặt bê tông. 

 Những điểm giao nhau dễ dàng được cắt và gia cố để phù hợp với từng yêu 
cầu 

 Chống thấm hiệu quả, tuyệt đối, không cho nước hay bất cứ dung dịch nào 
thấm qua 

 Mang lại tính thẩm mỹ tối đa cho công trình 

 Dễ dàng hơn khi thi công, tiết kiệm thời gian và chi phí 

 Độ bền cao, tuổi thọ có thể lên tới hàng chục năm, an tâm sử dụng 
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Tổng kho phân phối chính hãng 

Ứng dụng thực tế của băng cản nước Buildmix Waterstop 

Buildmix Waterstop thường được dùng để chống thấm cho: 

Chống thấm các mạch ngừng thi công, khe co giãn, được lắp đặt theo chiều ngang, 
chiều dọc của khe ngăn chặn nước thấm qua các khe co giãn và mạch ngừng thi công 

Sản phẩm có nhiều hình dạng, kích thước khác nhau cho phép thi công chống thấm ở 
bất kỳ kiểu thiết kế nào. 

Sản phẩm được sử dụng cho các kết cấu chứa nước và chặn nước như: 

 Bể chứa nước ăn 

 Bể chứa nước thải, đập 

 Bể bơi, tường tầng hầm 
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 Sàn tầng hầm, đường hầm 

 Cống, vách thang máy.. 
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Hình ảnh rõ nét 

Biện pháp thi công chống thấm bằng băng cản nước Buildmix Waterstop  

Để tăng hiệu quả chống thấm cho các mạch ngừng thi công bằng băng cản nước, bạn 
cần tiến hành đầy đủ các bước cơ bản như sau: 

Chuẩn bị bề mặt 

 Đầu tiên cần phải chuẩn bị bề mặt thi công chống thấm cho tốt 

 Cụ thể bạn mài sạch vị trí cần thi công, làm phẳng, loại bỏ hết bụi bẩn, vữa 
thừa, rong rêu, làm khô, không để nước đọng lại. 

 Như vậy mới tăng được độ bám dính cho băng cản nước Buildmix Waterstop 

Thi công 

 Đặt Buildmix Waterstop ở chính giữa lớp bê tông đổ trước và bê tông đổ sau 

 Định vị băng cản nước bằng dây kim loại buộc vào cốt thép qua có những lỗ 
nhỏ trên Buildmix Waterstop 

 Và nhờ đó đảm bảo không bị dịch chuyển trong quá trình bê tông 

Hàn   

 Dùng dao hàn điện để tiến hành việc hàn tại công trường. 

 Đốt nóng cùng lúc hai mối hàn bằng hai mặt dao của dao hàn cho đến khi 
PVC trở nên chảy đều 

 Lấy dao hàn ra và ngay lập tức ghép hai đầu mối hàn lại với nhau 

 Giữ chặt mối nối cho đến khi Buildmix Waterstop bị đốt nóng chảy khi nãy 
nguội và rắn chắc lại 

 Kiểm tra xem mối nối có bị hở hoặc không hoàn hảo. Hàn lại nếu cần 

 Hư hỏng có thể xảy ra nếu vết cắt không bằng phẳng, không đủ độ nóng, bị 
bụi,… 
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Tổng kho phân phối chính hãng 
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