
Đặc tính Giá trị Tiêu chuẩn

Độ dày 10 mm -

Điểm mềm > 120°C EN 1427

Tỷ trọng ở 25°C                   31.3 ± 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

Cường độ bám dính bê tông                   276.2 ± 5.5 N/cm DIN 1996-19

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

Độ cứng (shore A) 70

Khi các loại kết cấu đường khác nhau tiếp 

giáp với nhau, một khe nối linh hoạt phải 

được tạo ra giữa các kết cấu.

TAPE 1 tạo thành một lớp dán kín nước linh 

hoạt điều tiết chuyển động nhẹ bởi tải 

trọng lăn và sự thay đổi nhiệt, do đó ngăn 

ngừa được nứt và xói mòn khe về sau do 

phong hóa.

Theo yêu cầu, nó có thể được thêm vào với 

chất diệt khuẩn để ngăn chặn sự phát triển 

sinh dương.

Sản Phẩm

TAPE 1 là băng nối khe 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 bitum-polymer đúc sẵn, tự dính, dán lạnh

Mô tả

TAPE 1 là băng bitum biến tính, được tạo 
hình công nghiệp, được thiết kế và phát 
triển để đảm bảo sự kết hợp, độ bám dính 
và độ đàn hồi tối ưu giữa các cấu kiện bề 
mặt đường được kết nối một cách riêng 
biệt - hỗn hợp bitum, bê tông, thích nghi 
với sự co giãn của thép, không hình thành 
vết nứt.
Công thức bao gồm thuốc diệt cỏ / rễ đặc 
biệt ngăn chặn tất cả các hình thức sinh 
trưởng của thực vật.

Ứng dụng

Băng TAPE 1 có thể được sử dụng làm:
Băng kết nối giữa các cấu kiện khác nhau 
trên mặt đường:
giữa hỗn hợp bitum và các cấu kiện bê 
tông;
giữa bề mặt hỗn hợp bitum và đường viền 
của các cấu kiện chức năng như hố thu 
nước và lưới sắt;
Kết nối và hàn kín các khe nối trong khi thi 
công mặt đường hỗn hợp bitum.

Hướng dẫn thi công

Chọn biên dạng, có tính đến việc băng 

TAPE 1 phải được đặt thẳng đứng trên khu 

vực khe và phải cao hơn khoảng 10 mm so 

với bề mặt trên của lớp được lắp đặt.

Ví dụ: nếu dự kiến bề mặt hoàn thiện dày 

30 mm, biên dạng TAPE 1 phải cao ít nhất 

40 mm.

Cố định dải băng vào mặt thẳng đứng bằng 

cách ấn mạnh vào vị trí.

Khi nhiệt độ xuống dưới khoảng 15°C, ứng 

dụng có thể được hỗ trợ bằng cách làm 

nóng bề mặt để cải thiện độ bám dính. 

Không được làm nóng TAPE 1. Lưu trữ 

TAPE 1 ở nhiệt độ phòng.

Bảo quản và thời hạn sử dụng

Chất lượng và đặc tính của vật liệu vẫn 

không thay đổi trong một thời gian rất dài.

Tuy nhiên, tốt nhất là sử dụng sản phẩm 

trong vòng 12 tháng.

Bảo quản đúng cách,ở nơi khô ráo, có mái 

che là tốt nhất và  ở nhiệt độ từ +5°C đến + 

40°C.

Không để sản phẩm bị ảnh hưởng bởi 

sương giá.

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

Quy trình chuẩn bị và thi công

Thi công khá đơn giản.

Các bề mặt liên quan phải khô mịn, không 

bám dầu mỡ và không bám bụi hoặc tạp 

chất và độ ẩm.

Băng TAPE 1 được dán giữa các mặt thẳng 

đứng của khe.

Trong trường hợp liên kết các kết cấu bê 

tông nhựa hoặc bê tông hiện có; những kết 

cấu này trước tiên nên được cắt để cung 

cấp một cạnh thẳng sạch sẽ.

Kích thước và đóng gói

Độ dài tiêu chuẩn: 10 m

Độ dày tiêu chuẩn: 10 mm

Độ rộng tiêu chuẩn: 40 mm

Các cuộn được đặt trong hộp và đặt trong 

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

2.

ASTM D 2240
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