
Mô tả

Bịt kín vết nứt và khe nối thể hiện một 

trong những công việc bảo trì phòng ngừa 

hiệu quả nhất trên bề mặt đường: ngăn 

nước thấm vào các lớp không liên kết của 

cấu trúc đường, tránh hoặc giảm hiệu quả 

sụt lún cục bộ, độ cao và biến dạng do 

đóng và tan băng, hiện tượng phùi nước, 

v.v.

Sản phẩm

MASTIC 3 ROAD CE là một hợp chất trám 

kín đổ nóng được làm từ hỗn hợp cao su 

tổng hợp, bitum và các chất kết dính.

MASTIC 3 ROAD CE tuân thủ các yêu cầu 

chính của tiêu chuẩn EN 14188-1, liên 

quan đến độ cứng và độ ổn định hành vi ở 

nhiệt độ cao.

Ứng dụng

Lấp đầy các khe nối nằm giữa các tấm bê 

tông hoặc bề mặt hydrocarbon (khe nối co 

giãn đường và sàn công nghiệp, khe nối 

giữa các cấu trúc kim loại và bê tông).

Làm đầy các vết nứt trên bề mặt bê tông 

hoặc hydrocarbon.
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Đặc tính

Phục hồi đàn hồi cao.

Độ cứng tốt.

Không chảy ở nhiệt độ cao (± 60°C).

Thi công hợp chất

Chuẩn bị mặt nền
Khe / vết nứt phải sạch, khô và không bám 

bụi bẩn.

Khử hết độ ẩm còn tồn dư bằng vòi phun 

nhiệt thích hợp bằng nhiệt độ cao.

Trong trường hợp bề mặt bụi, cần quét một 

lớp sơn lót bitum.

Làm nóng chảy vật liệu trong một bình đun 

có gắn thiết bị khuấy và kiểm soát nhiệt 

độ.

Nhiệt độ thi công: ± 160°C.

Nhiệt độ tới hạn: tối đa 180°C trong 2 giờ. 

Nhiệt độ duy trì trong bình: 150/170°C.

Thời gian tối đa với nhiệt độ duy trì: 6/8 

giờ.

Tiêu thụ

Mức tiêu thụ phụ thuộc vào tiết diện 

khe/vết nứt.
2Đối với khe có tiết diện 1cm , cần 180g cho 

mỗi mét dài.

Đóng gói

Bảo quản và thời hạn sử dụng
Vô hạn. Không cần biện pháp phòng 

ngừa đặc biệt nào.

MASTIC 3 ROAD CE được đóng trong 

thùng các-tông 24 kg.

Đóng gói

Số lượng thùng
trên pallet

MASTIC 3 ROAD CE 55

* Số lượng thùng trên mỗi pallet có thể 
khác nhau tùy theo loại pallet.

ASTM D 2240

.
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 điểm kỹ thuật

Ổn định nhiệt/Thẩm thấu ở 25°C

Độ cứng

Tỷ trọng 25°C

Hồi phục đàn hồi

Ổn định nhiệt/Thẩm thấu và phục hồi ở  
25°C

Thẩm thấu ở 25°C

Điểm mềm

Tiêu chuẩn

EN 13880-4

EN 13880-1

EN 13880-2

EN 13880-4

EN 13880-5

UEAtc

EN 1427

Giá trị

> 60 dmm

> 60 %

100 %

50 index

1.02 g/cm3

> 45 dmm

> 120°C

Độ ổn định nhiệt 60°C trong 5 h góc 75°      < 2 mm
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