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Mô tả về màng chống thấm Hyperdesmo PB 1K 

 Tên sản phẩm: Màng chống thấm Hyperdesmo PB 1K 

 Mã sản phẩm: Hyperdesmo PB 1K 

 Hãng sản xuất: Alchimica 

 Xuất xứ: Hy Lạp 

 Gốc: Polyurethane – Bitum 

 Quy cách đóng gói: 1 kg, 5 kg và 25 kg 

 Hạn sử dụng: Tối thiểu là 12 tháng khi để nguyên trong bao bì ban đầu 

 Bảo quản: Ở nơi khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ từ 5 – 25oC 

 
Hyperdesmo PB 1K – Màng chống thấm gốc Polyurethane – Bitum 

Thông số kỹ thuật  

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/10/hyperdesmo-pb-1k-mang-chong-tham-goc-polyurethane-bitum.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

Sản phẩm ở dạng lỏng (trước khi sử dụng) 

ĐẶC TÍNH ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ THÔNG SỐ 

Độ nhớt (Brookfield) cP ASTM D2196 -86, @ 25ºC 3.000 - 5.000 

Trọng lượng riêng gr/cm³ 
ASTM D1475/DIN 53217/ ISO 

2811,@20ºC 
1.25 - 1.35 

Điểm chớp cháy ºC ASTM D93, cốc kín > 50 

Thời gian nghỉ, @ 77ºF (25ºC) & 

55% RH 
giờ - 1 - 2 giờ 

Thời gian phủ lại giờ - 6 - 24 

Sản phẩm Hyperdesmo PB 1K sau khi đã tạo màng 

ĐẶC TÍNH ĐƠN VỊ 
PHƯƠNG PHÁP 

THỬ 
THÔNG SỐ 

Nhiệt độ hoạt động ºC - -40 to 80 

Nhiệt độ tối đa thời 

gian ngắn (sốc) 
ºC - 150 

Độ cứng Bờ A 
ASTM D2240/DIN 

53505 
35 

Sức kéo căng bị đứt @ 

23ºC 
kg/cm² (N/mm²) 

ASTM D412/EN -

ISO-527-3 
30 (3) 

Độ giãn dài phần trăm 

@ 23ºC 
% 

ASTM D412/EN-ISO-

527-3 
> 800 

Độ bám dính bê tông kg/cm² (N/mm²) ASTM D4541 
Không sơn lót: > 0.5 N/mm² (yêu cầu tối thiểu 

EOTA) / Có sơn lót: > 2 N/mm² 

Chịu nhiệt (200 ngày @ - EOTA Đạt 
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80ºC) 

Hấp thụ H2O a (10 

ngày) 
- - < 1.0% 

Một số đặc điểm của màng chống thấm Pu Hyperdesmo PB 1K 

 Hyperdesmo PB 1K là màng Polyurethane – Bitum dạng lỏng, một thành 
phần, tự san phẳng 

 Dựa trên nhựa Polyurethane kỵ nước đàn hồi tinh khiết và được mở rộng với 
Bitum nguyên chất trùng hợp hóa học. 

 Bám dính tuyệt vời trên hầu hết các bề mặt, dù có hay không sử dụng sơn lót 
đặc biệt 

 Khả năng chống lại khí hậu, hóa chất và bức xạ tia cực tím, vi sinh vật, quá 
trình oxy hóa ozone; 

 Lưu hóa nhanh nhưng không bị sủi bọt trong suốt quá trình đóng rắn ngay cả 
ở nhiệt độ cao và độ ẩm không khí. 

 Chịu lạnh: màng vẫn co giãn ngay cả khi nhiệt độ xuống đến -40oC  

 Tính chất cơ học vượt trội, độ giãn dài, độ bền kéo và độ xé rách cao, khả 
năng chống mài mòn cao.  

 Chống thấm và chống ăn mòn các kết cấu bê tông cốt thép phức tạp và động 
lực học. 

 Sản phẩm kháng hóa chất tuyệt vời 

 Xử lý nhanh ngay cả ở nhiệt độ và độ ẩm thấp 

 Dễ dàng thi công trên các bề mặt thẳng đứng mà không bị lún, sụt 

 Giá thành ổn định, tiết kiệm chi phí kinh tế 

 Thành phần không có chất độc hại, an toàn với con người khi dùng  
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Hyperdesmo PB 1K 

Các ứng dụng của màng chống thấm Hyperdesmo PB 1K 

Hyperdesmo PB 1K được sử dụng chống thấm và bảo vệ cho 

 Lan can mái, mặt đứng của kết cấu công trình. 

 Chống thấm mái bằng 
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 Mái nhẹ làm bằng kim loại và bê tông cốt thép sợi 

 Tầng hầm, nền móng, công trình ngầm và đường hầm 

 Sửa chữa lớp chống thấm bitum và màng EPDM cũ 

 Bề mặt thạch cao và xi măng 

 Đối với công việc ngoài trời và trong nhà 

 Không khuyến khích sử dụng trên bề mặt dễ vỡ 
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Hạng mục ứng dụng 

Phương pháp thi công màng chống thấm Pu Hyperdesmo PB 1K 

Điều kiện nền bê tông:  

 Độ cứng: R28 = 15 MPa 

 Độ ẩm: W < 10% 

 Nhiệt độ: 5 – 35oC 

 Độ ẩm tương đối: < 85% 

Làm sạch bề mặt bằng máy rửa nước áp lực cao (nếu có) 

Tẩy sạch dầu, mỡ và chất bẩn bám dính 

Loại bỏ hết vữa xi măng, các hạt nhỏ li ti, các chất gây ẩm mốc, các màng đã đóng rắn. 

Đổ đầy các chỗ khuyết trên bề mặt bằng các sản phẩm phù hợp 

Khuấy trộn: Hàm lượng bên trong thùng phải được trộn kỹ bằng máy trộn cơ học để 
đảm bảo sản phẩm được đồng nhất hoàn toàn trước khi sử dụng. 

Bảo quản kéo dài có thể gây ra một ít lắng đọng cần phải phân tách đồng nhất lại 

Lớp phủ: Phủ bề mặt bằng Hyperdesmo PB 1K từ 1-2 lớp bằng rulo hoặc chổi quét 
hoặc thiết bị phun không lẫn khí (200-250 bar), thời gian phủ giữa 2 lớp không quá 48 
giờ 

Định mức: Tổng định mức tối thiểu là 2 kg/m² cho một lớp hoặc 2 lớp phủ 

Làm sạch: Dùng khăn giấy sạch để làm sạch các dụng cụ và thiết bị trước khi sử dụng 
Solvel – 01, con lăn chỉ sử dụng 1 lần 
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Thực hiện thi công 

Chú ý 

Hyperdesmo PB 1K hạn chế sử dụng chống thấm cho các khu vực nền không chắc 
chắn hoặc sử dụng trực tiếp khi tiếp xúc với tia UV 

Điều kiện sử dụng tiên quyết: Hyperdesmo PB 1K có độ bám dính tuyệt vời với hầu hết 
các loại chất nền, cũng như bitum, mà không cần sử dụng sơn lót.  

Tuy nhiên, cần kiểm tra trước khi sử dụng 
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Hiệu quả chống thấm 

An toàn lao động  

 Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động  

 Tránh để dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng Hyperdesmo PB 1K 

 Không được đổ rác thải xuống ao hồ sông suối  

 Dùng xong nên đổ bỏ ở đúng nơi quy định của địa phương  

 Nếu dính vào mắt thì hãy rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em  
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Các loại Hyperdesmo 
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