
Dán kín các vết nứt trên mặt đường ngăn 
chặn sự xâm nhập của nước và các vết sụt 
lún cục bộ , vị trí phồng rộp hay lồi lên hoặc 
biến dạng do quá trình đóng - tan băng, 
phùi bùn và các hiện tượng không mong 
muốn khác.

BITUTAPE 2 cung cấp thêm lượng bitum, 

khi được định vị tại các điểm kết nối, sẽ bịt 

kín và ngăn chặn sự xuống cấp.

Sản Phẩm

BITUTAPE 2 là một mối nối bằng nhựa đàn 
hồi được làm bằng bitum biến tính với chất 
đàn hồi nhiệt dẻo loại “SBR”, ép đùn, đúc 
sẵn, tự dính, dán lạnh, sử dụng ngay.
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Băng Bitumen-Polymer đúc sẵn, dán lạnh, tự dính

Mô tả

BITUTAPE 2 là một băng bitum biến tính, 

được tạo hình công nghiệp, được hình 

thành và phát triển để gắn kín hiệu quả các 

vết nứt trên đường, và để ngăn chặn nước 

xâm nhập vào nền đường.

BITUTAPE 2 bám dính và liên kết một cách 

ổn định và dứt khoát trên nhựa đường và 

tất cả các vật liệu xây dựng khác.

Nó có độ ổn định kích thước tuyệt vời, 

không tan chảy ở nhiệt độ cao và không 

bám dính vào lốp xe.

Nó được tạo hình và đẩy sâu xuống các vết 

nứt bởi sự di chuyển của giao thông, do đó 

tạo thành một vết hàn hoàn toàn.

Hướng dẫn thi công

BITUTAPE 2 phải được gắn theo chiều 

ngang dọc theo vết nứt để nó được chia 

đều giữa các cạnh của vết nứt.

Để dễ dàng cho các hoạt động thi công, 

chuẩn bị sẵn một xe đẩy, dụng cụ thi công 

để đơn giản hóa công tác thi công.

Sản phẩm sẽ được lăn chặt bởi giao thông.

Bảo quản và thời hạn sử dụng

Chất lượng và đặc tính của vật liệu không 
thay đổi trong một thời gian rất dài. Tuy 
nhiên, tốt nhất là sử dụng sản phẩm trong 
vòng 12 tháng.
Bảo quản sản phẩm đúng cách ở nơi khô 
ráo  có mái che và tốt nhất ở nhiệt độ từ + 
5°C đến + 40°C.
Không để sản phẩm trong môi trường 
sương giá

Chuẩn bị bề mặt

Các bề mặt cần được ứng dụng phải nhẵn 

mịn, khô, không bám dầu mỡ và không có 

bụi hoặc tạp chất và độ ẩm.

BITUTAPE 2 chỉ đơn giản được đặt trên vết 

nứt hoặc khe nối rồi dùng máy ép chuyên 

dụng nén chặt vào vị trí.

BITUTAPE 2 phù hợp với các vết nứt lớn 

hơn 12 mm và dưới 20 mm; Các vết nứt 

trước tiên phải được lấp đầy bằng matit 

hoặc nhũ tương bitum và cát, trước khi ứng 

dụng BITUTAPE 2.

Kích thước và đóng gói

Độ dài tiêu chuẩn: 20 m

Độ dày tiêu chuẩn: 4 mm

Độ rộng tiêu chuẩn: 50/100 mm

Các cuộn được đặt trong hộp và đặt trong 

pallet. 54 hộp mỗi pallet. Số cuộn mỗi hộp: 

2.

Ứng dụng

BITUTAPE 2 có thể được ứng dụng cho:
Ÿ Gắn kín các khe hoặc vết nứt để ngăn 

nước xâm nhập vào nền dưới;
Ÿ Kết nối và gắn kín các khe nối để 

tránh làm hỏng hỗn hợp bitum và sự 
xuất hiện của vết nứt;

Ÿ kết nối và gắn kín mặt đường sau các 
công việc sửa chữa và / hoặc bảo trì 
như sửa chữa mạch nối giữa bề mặt 
mới và bề mặt cũ; 

Ÿ kết nối các bộ phận khác nhau, các 
cạnh tạo thành sự gián đoạn trên mặt 
đường, giữa hỗn hợp bitum và đường 
ray, các cấu kiện bê tông (như lề 
đường và máng xối), đường viền của 
các cấu kiện chức năng như hố ga và 
nắp cống.

Các số liệu hiển thị trên tờ rơi sản phẩm này có thể thay đổi trong phạm vi dung sai +/- 5%.

Chúng tôi có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Thông số kỹ thuật

Đặc tính Giá trị Tiêu chuẩn

Độ dày 4 mm -

Điểm mềm > 130°C EN 1427

Tỷ trọng ở 25°C                   31.2 ± 5% Kg/dm EN 13880-1

Thâm nhập hình nón ở 25°C 22 ± 2  0.1 mm EN 13880-2

Khả năng phục hồi ở 25°C 6 ±2  0.1 mm EN 13880-3

Chống chảy ở 60°C 0 mm EN 13880-5

Giá trị chống trượt > 60 BPN CNR A. XIX n°105

Độ dẻo/độ bền va đập 75 % ± 5 % DIN 1996-19

Độ cứng (shore A) 70 ASTM D 2240
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