Màng GRIT BIT

GRID BIT APP VIADUCTS
Màng chống thấm APP biến tính dành cho các công trình kỹ thuật dân dụng
Mặt cắt sản phẩm

Màng chống thấm đúc sẵn được làm từ bitum chưng cất và
polyme nhựa dẻo đàn hồi (APP) được gia cố bằng vải polyester
tổng hợp sợi đơn không dệt, có đặc tính cơ học cao và chống
chịu được cả đâm thủng tĩnh và động.
Cấu trúc đặc biệt của các sản phẩm này làm cho chúng phù hợp
cho việc chống thấm các công trình phức tạp, nơi ứng suất lên
hệ thống chống thấm đòi hỏi phải sử dụng các sản phẩm có độ
tin cậy đã được chứng minh.
Do đặc tính nổi trội của màng dòng GRID BIT APP VIADUCTS,
chúng được sử dụng thành công trong việc chống thấm cho cả
các công trình dân dụng và công nghiệp, đặc biệt đối với những
hạng mục chịu ứng suất cơ học cao như: cầu, cầu cạn, công
trình thủy, móng, bãi đỗ xe.

1. Màng chống dính Silicon

4. Hợp chất chống thấm

2. Hợp chất chống thấm

5. Mặt Cát

3. Sợi gia cường polyesre đơn
tổng hợp không dệt
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Biện pháp thi công
Định vị cuộn trên bề mặt ứng dụng, mà không khò. Loại bỏ
màng bóc ở mặt dưới, đảm bảo cung cấp cho các mép bên 10
cm và mép đầu 15 cm. Khi việc chống thấm đường diễn ra, nhựa
đường phải được phủ trực tiếp lên màng mà không sử dụng bất
kỳ lớp phân tách nào. Để biết thêm thông tin và khuyến nghị xin
vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật của PLUVITEC; Văn phòng
kỹ thuật của chúng tôi luôn sẵn sàng đánh giá các vấn đề cụ thể
và cung cấp hỗ trợ cần thiết để ứng dụng tốt nhất màng chống
thấm của chúng tôi.
Phối hợp các hoạt động theo cách không gây thiệt hại cho các
cấu kiện xây dựng và cấu trúc ngầm. Tránh để cấu trúc qua
đêm hoặc trong thời gian ngừng thi công kéo dài mà không
được phủ kín đúng cách.
Bề mặt ứng dụng không được để tồn tại các điểm trũng để
tránh đọng nước mưa và phải có độ dốc phù hợp để đảm bảo
nước mưa thoát thường xuyên. Thông thường thì độ dốc là
1,5%.
Các ống thoát nước phải đủ lớn để cho phép nước mưa được
thoát kịp một cách hiệu quả.
Chuẩn bị mặt nền xi măng, bao gồm cả mặt đứng và các chi
tiết, bằng cách phun/quét một lớp sơn lót bitum với định mức
tiêu thụ xấp xỉ 300/400 gr/m2.

Để lớp sơn lót này khô hẳn trước khi tiến hành các hoạt động
khác.
Với các kết cấu đúc sẵn, dán một dải băng gia cố phù hợp dọc
theo tất cả các khe. Khi có sự hiện diện của các mạch ngừng,
các tấm đúc sẵn hoặc sàn kim loại, các loại keo trám khe co
giãn thích hợp sẽ được xem xét ứng dụng.
Để lớp sơn lót này khô hẳn trước khi tiến hành các hoạt động
khác.
Với các kết cấu đúc sẵn, dán một dải băng gia cố phù hợp dọc
theo tất cả các khe. Khi có sự hiện diện của các mạch ngừng,
các tấm đúc sẵn hoặc sàn kim loại, các loại keo trám khe co
giãn thích hợp sẽ được xem xét ứng dụng.
Các màng phải được ứng dụng trên các chất nền liên kết đầy đủ.
Trong mọi trường hợp, mép gối tối thiểu phải là 100 mm; hơn
nữa tất cả các chi tiết, đường viền, mặt đứng, vị trí nhô ra phải
được liên kết đầy đủ.
Để biết thêm thông tin, nên tham khảo tài liệu kỹ thuật của
PLUVITEC; Văn phòng kỹ thuật của chúng tôi luôn sẵn sàng để
đánh giá các vấn đề cụ thể và cung cấp hỗ trợ cần thiết để áp
dụng tốt nhất cho màng chống thấm của chúng tôi.

Lĩnh vực ứng dụng

GRID BIT APP VIADUCTS P 4 MM
GRID BIT APP VIADUCTS P 5 MM
Màng chống thấm dựa trên bitum chưng cất và polyme, các thông số thể hiện trong bảng dữ liệu này không yêu cầu vấn đề về MSDS, vì
nó không chứa các chất nguy hiểm. Bảng dữ liệu thông tin cho việc sử dụng đúng sản phẩm có sẵn.

Các ứng dụng khác
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Mô tả

GRID BIT APP VIADUCTS
Thi công
1

2

3

4

P 4 mm

P 5 mm

Kích thước cuộn [m]

10x1

10x1

Số cuộn trên pallet

25

20

Số m2 pallet

250

200

Kích cơ và đóng gói có thể thay đổi tùy thuộc vào
loại vận chuyển. Dữ liệu kỹ thuật được cung cấp
dựa trên các giá trị trung bình thu được trong quá
trình sản xuất. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi
hoặc sửa đổi các giá trị danh nghĩa mà không cần
thông báo trước hoặc tư vấn. Thông tin trong bảng
dữ liệu này dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi.
Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho việc sử
dụng sản phẩm không chính xác. Khách hàng phải
lựa chọn theo trách nhiệm của mình một sản phẩm
phù hợp với mục đích sử dụng

Để tận dụng tối ưu các đặc tính kỹ thuật của màng
bitum và đảm bảo hiệu suất và độ bền tối đa của các
hạng mục được ứng dụng, một số quy tắc đơn giản
nhưng cơ bản phải được tôn trọng.
Các cuộn phải được lưu trữ theo phương thẳng đứng,
tốt nhất là trong nhà ở nơi khô ráo và thoáng khí,
tránh xa các nguồn nhiệt và tránh xếp chồng chúng
lên nhau để tránh các biến dạng có thể làm hỏng
chúng. Khi lưu trữ nguyên bao gói, pallet không nên
được xếp chồng lên nhau quá hai cấp và phải dùng
miếng đệm gỗ thích hợp.
Các cuộn phải được giữ trong khu vực bảo quản ấm
hoặc được làm nóng trong khi thi công, nếu khả
năng hoạt động của vật liệu bị giảm hoặc trở nên
cứng và khó lắp đặt trong quá trình thi công, chúng
phải được đưa trở lại khu vực lưu trữ được gia nhiệt
và thay thế bằng các cuộn mới. Các cuộn được lưu
trữ tạm thời trên mái nhà trước khi ứng dụng, sẽ
được giữ bằng cách để lại trên các pallet riêng của
chúng và phải được che phủ và bảo vệ khỏi thời tiết.
Bề mặt ứng dụng phải mịn, khô và sạch.
Bề mặt ứng dụng phải được xử lý trước bằng sơn lót
bitum phù hợp, để loại bỏ bụi và tăng cường độ bám
dính cho màng.
Bề mặt ứng dụng không được có bất kỳ điểm trũng
nào, để tránh nước đọng và phải có độ dốc đủ để đảm
bảo nước mưa chảy ra (tối thiểu 1,5%).
Phải thi công ở nhiệt độ cao hơn + 5°C.
Phải ngừng thi công khi điều kiện thời tiết bất lợi (độ
ẩm cao, mưa, v.v.).
Các cuộn sản phẩm để trên palet được lưu trữ trong
kho thông thường.

Thông số kỹ thuật
Đặc tính kỹ thuật

Kích thước & đóng gói

Khuyến cáo

Trên các bề mặt xi măng và các chất nền tương tự, cần
phải lăn hoặc phun một lớp sơn lót.
Thi công bằng biện pháp khò nóng, cần phải ứng dụng
một dải màng 25 cm được gia cố bằng polyester dọc
theo tất cả các mặt đứng.
Để có tất cả các mép gối có độ dốc, định vị màng luôn
bắt đầu từ điểm thấp nhất.
Đặt các tấm màng so le, tránh tạo ra bất kỳ mép gối nào
ảnh hưởng đến độ dốc và khả năng thoát nước.
Cắt các góc của tấm màng sẽ được đặt dưới tấm lồng
nhau ở góc 45°(10 x10 cm).
Các mép gối ở cả hai bên và ở đầu, phải được gối chồng
lên nhau tương ứng 10 & 15 cm.
Màng bitum sẽ được thi công bằng đèn khò propan lên
mặt nền. Cần phải làm nóng toàn bộ bề mặt, trừ cạnh
bên và mép gối đầu, đảm bảo hợp chất tạo thành một
khối chất lỏng ở phía trước cuộn để nó trám kín toàn bộ
lỗ xốp trên bề mặt. (Hình số 1)
Mép gối cạnh bên (10cm) và mép gối đầu (15cm) sẽ
được hàn nhiệt bằng đèn khò thích hợp; trong giai đoạn
này, các mép gối phải được ép bằng một con lăn (15 kg)
cho đến khi hợp chất lỏng xuất hiện từ bên dưới. (Hình
số 2)
Ứng dụng tấm màng trên mặt đứng có cùng đặc điểm
của màng chống thấm và kích thước bằng chiều rộng
của cuộn, cần đảm bảo rằng nó phủ chồng lên nhau
theo chiều ngang ít nhất 10 cm, làm nóng nó bằng đèn
khò gas và dùng bay miết ép nó cho đến khi hợp chất
lỏng xuất hiện từ bên dưới. (Hình số 3)
Chiều cao của mặt đứng phải bằng hoặc lớn hơn so với
bề mặt hoàn thiện ít nhất 15 cm
Đổ nhựa đường nóng trực tiếp trên GRID BIT APP
VIADUCTS bằng máy lát nền. Nhũ tương bitum chỉ được
yêu cầu trên khu vực vành đai. Độ dày của lớp kết cấu
phải tối thiểu là 6 cm (kích thước 0-15 mm) trong khi độ
dày của lớp ma sát ít nhất phải là 4 cm (kích thước 0-12
mm). (Hình số 4)

Loại vật liệu gia cố
Mặt trên
Mặt dưới
Chiều dài
Chiều rộng
Độ dày
Khả năng linh hoạt lạnh
Chống chảy
Độ bền căng Dọc/Ngang
Giãn dài tại điểm gãy Dọc/Ngang
Độ bền xé Dọc/Ngang
Kháng đâm thủng tĩnh
Kháng đâm thủng động
Ổn định kích thước
Chịu lửa
Phản ứng cháy
Độ kín nước
Cường độ bám dính
Độ bền cắt

Đơn vị Tiêu chuẩn

Sản phẩm

Dung sai

-20%
-15
-30%

kPa
N/mm2
N/mm2

EN 1110
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12310-1
EN 12730
EN 12691
EN 1107-1
EN 13501-5
EN 13501-1
EN 1928
EN 13596
EN 13653

Vải gia cố tổng hợp
Cát hoặc thạch anh
Màng PE
10 - 1%
1 - 1%
4
5
-10
120
1200/1000
45/45
300/300
25
1750
-0,1
F mái
F
60
0,49
0,23

Khả năng tương thích bởi điều hòa nhiệt độ

%

EN 14691

177

≥

Khả năng kết liền khe nứt
Chịu áp suất nước động
Khả năng chịu nén của lớp nhựa đường
Tác động của tấm bitum trong rúa trình
ứng dụng matit nhựa đường

°C

EN 14224
EN 14694
EN 14692

- 10
Qua
Qua

≥

%, mm, %

EN 14693

NPD

m
m
mm
°C
°C
N/5cm
%
N
kg
mm
%

EN 1848-1
EN 1848-1
EN 1849-1

EN 1109

NPD = Không có hiệu suất được công bố theo Chỉ thị của Sản phẩm Xây dựng EU

±5%

≥
≥
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How to apply

