
Băng cản nước PVC Waterstop V200 

Báo giá Băng cản nước V200 xin liên hệ Hotline 0945.88.33.44 để được 
tư vấn và hỗ trợ 

Mô tả băng cản nước V200 
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 Băng Cản Nước Pvc 
V200[/caption] 

Băng cản nước V200 được sản xuất từ nhựa PVC đàn hồi, chịu nhiệt, chống 
lão hoá. Băng cản nước PVC V200 được thiết kế để xử lý chống thấm cho mạch 
ngừng của các kết cấu xây dựng. Băng cản nước waterstop V200 (chiều rộng là 

200 mm, độ dày là 3.5mm, 4mm, 5mm và 10mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, 
chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng) 

Tài liệu tham khảo: Xem/tải Tại đây ! 

Ứng dụng băng cản nước V200 

https://586.vn/shop/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-v200-chong-tham-mach-ngung
https://mega.nz/file/qcFwXbKI#FYY1DhrDNMNurw_EbD7jYgBqWRiIUOP6akZ85EaJ778
https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/06/Băng-cản-nước-PVC-V200.jpg
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 Băng cản nước PVC V200[/caption] 

Băng cản nước V200 dùng thích hợp để trám qua mạch ngừng trong các kết cấu 
xây dựng của các hạng mục sau: 

Tường tầng hầm 

Tường chắn 

Hồ bơi 

Bể xử lý nước thải, nhà máy xử lý nước thải 

Bể chứa nước, bể nước ngầm 

Bể PCCC 

Đường hầm, cống, hầm 

Hố thang máy…  

Ưu điểm băng cản nước V200 

https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/06/pvc-v200-.jpg


Thi công đơn giản, hiệu quả cao. 

Tính năng trám kín có hiệu quả chống thấm cao khi bê tông bắt đầu đóng rắn. 

Liên kết tốt với bê tông. 

Kháng hóa chất, kháng kiềm tối ưu. 

Bề mặt có nhiều gai có tác dụng ngăn chặn sự xâm nhập của nước. 

Có thể hàn dễ dàng tại công trường (sử dụng dao hàn có sẵn) 

Có nhiều loại phù hợp với từng vị trí của kết cấu. 

Băng cản nước PVC chịu được độ kéo, độ đứt và độ giãn dài theo tiêu chuẩn. 
Waterstop có thể giãn dài gấp 3 lần nên dễ dàng thích nghi với nhiều công trình 
xây dựng 

Dọc theo mép của băng cản nước có các lỗ đục nhằm giúp cho Watertop có thể 
định vị chắc chắn trong các khối bê tông 

Thông tin băng cản nước V200 

Dạng/Màu: băng PVC đàn hồi và có màu vàng hoặc màu xanh 

Đóng gói: cuộn 20m 

Lưu trữ: nơi khô, có bóng râm (bảo vệ tránh ánh nắng mặt trời) 

=> Xem thêm: Khớp nối PVC KN 92 

Thông số kỹ thuật băng cản nước V200 

Gốc: Clorua Polyvinyl 

Khối lượng thể tích: ~1.37±0,02 kg/lít 

Độ cứng shore ‘A’: 75 ± 5 

Độ giãn dài cho tới khi đứt: ≥ 300 

Nhiệt độ hàn: khoảng 1800C 

https://chongtham586.vn/san-pham/khop-noi-pvc-kn92/


Nhiệt độ thi công: -350C cho đến +550C 

Độ hút nước: 0.04% (ở 230C) 

Khả năng bền nhiệt: tối thiểu 70 

Kháng hóa chất: 

Vĩnh viễn đối với nước biển, nước thải 

Tạm thời đối với dung dịch kiềm vô cơ, axít vô cơ, dầu và nhiên liệu vô cơ 

Băng cản nước PVC V200 

V200 có nhiều tên gọi khác nhu như: Bang can nuoc V200, Waterstop V20, 
Waterstop V150, Waterstop V200, Waterbar V20… 

Băng cản nước V20 

Cách phân biệt băng cản nước V20 với V200 chính là con số 20 và 200. V20 được ngầm 
hiểu là sản phẩm sika Waterbar V20 do hãng sika sản xuất và phân phối, còn băng 
V200 chính là sản phẩm Waterstop V200 do Việt Nam sản xuất. 

Băng cản nước V25 

Ngoài sản phẩm V200 đã nêu trên, quý khách cũng có thể tham khảo sản phẩm có tính 
năng tương tự là sản phẩm: Bang can nuoc V250, Waterstop V250... dù có tên gọi 
khác nhau với V200 nhưng đều chung đặc điểm và công dụng như  PVC V200 

Xem thêm: Băng cản nước PVC V250 

Bang can nuoc PVC V150 

Cũng tương tự như V200, Waterstop PVC V150 cũng cho công dụng và tính năng sử 
dụng như nhau và giống các dòng băng PVC loại V 

Giá băng cản nước V200 

Giá V200 hiện nay được chúng tôi cung cấp là: 77.000đ/md đã bao gồm VAT và miễn 
phí giao hàng với đơn hàng đủ điều kiện. 

Quý khách liên hệ Hotline: 0945 88 33 33 để được báo giá với giá sản phẩm tốt nhất 
từ chúng tôi. 

https://586.vn/shop/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-v250-bang-pvc-dan-hoi


Kích thước Waterstop V200 

 V200 có kích thước chiều rộng là 200mm, độ dày tiêu chuẩn từ 3-5mm, 10mm.. chiều 
dài 20m/cuộn hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng cung cấp. 

Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm một số sản phẩm băng cản nước 
PVC loại V và loại O dung cho mạch ngừng, khe co giãn: 

Băng PVC loại V: 

Băng cản nước PVC V150 (chiều rộng là 150mm, dộ dày là 3.5mm, 5mm, 6mm 

và 10mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu 
cầu khách hàng) 

Băng cản nước PVC V200 (chiều rộng là 200 mm, độ dày là 3.5-4-5-10mm, màu 
sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách 
hàng) 

Băng cản nước PVC V250 (chiều rộng là 250 mm, độ dày là 3.5-5-6-10mm, màu 
sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách 
hàng) 

Băng cản nước PVC V300 (chiều rộng là 300 mm, độ dày là 4mm – 7mm và 
10mm màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu 
khách hàng) 

Băng cản nước PVC V320 (chiều rộng là 320 mm, độ dày là 5mm và 8mm, màu 
sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 15m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách 
hàng) 

Băng cản nước PVC V420 (chiều rộng 420mm, độ dày 8mm và 10mm, màu sắc 
xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng) 

Băng cản nước pvc U230 (chiều rộng 230mm, chiều dày 7,5mm, màu sắc xanh, 
vàng hoặc đen, chiều dài 20m/cuộn hoặc theo yêu cầu của khách hàng) 

Băng cản nước pvc T150 (chiều rộng 150mm, độ dày 5mm, màu sắc xanh, vàng 
hoặc đen, chiều dài 10m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng) 

Băng PVC loại O: 

https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-pvc-v150/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-pvc-v250/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-pvc-v300/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-pvc-v320/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-pvc-waterstop-v420/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-pvc-waterstop-u230/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-pvc-waterstop-t150/


Băng cản nước pvc O200 (chiều rộng 200mm, độ dày 3.5mm, 9mm, 10mm, màu 
xắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách 
hàng). 

Băng cản nước pvc O220 (chiều rộng 220mm, độ dày 9mm, màu sắc xanh, vàng 
hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng). 

Băng cản nước pvc O230 (chiều rộng 230mm, độ dày 3mm, màu sắc xanh, vàng 
hoặc đen, chiều dài 20m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng). 

Băng cản nước pvc O250 (chiều rộng 250mm, các độ dày 3.5mm, 5mm, 10mm, 

12m, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc theo yêu cầu khách 
hàng) 

Băng cản nước pvc O300 (chiều rộng 300mm, các độ dày 4mm. 6mm, 8mm, 
9mm, 10mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 20m hoặc theo yêu cầu 
của khách hàng) 

Băng cản nước pvc O320 (chiều rộng 320mm, các độ dày 4.2mm, 8mm, 10mm, 
12mm, màu sắc xanh, vàng hoặc đen, chiều dài 15m, hoặc sản xuất theo yêu 
cầu khách hàng). 

Băng cản nước pvc O500 (chiều rộng 500mm, độ dày 11mm, màu xanh, vàng 
hoặc đen, chiều dài 20m hoặc theo yêu cầu khách hàng). 

Các sản phẩm sika: 

Sika Waterbar V15 khổ rộng 15cm, độ dày 3-5mm, màu vàng và được đóng gói 
20m/cuộn. 

Sika Waterbar V20 khổ rộng 20cm. độ dày 3-5mm, màu vàng và được đóng gói 
20m/cuộn 

Sika Waterbar V25 khổ rộng 25cm. độ dày 3-5mm, màu vàng và được đóng gói 
20m/cuộn 

Sika Waterbar V32 khổ rộng 32cm. độ dày 3-5mm, màu vàng và được đóng gói 
15m/cuộn 

Sika Waterbar O15 khổ rộng 15cm. độ dày 3-5mm, màu vàng và được đóng gói 
20m/cuộn 

https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-pvc-o200/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-pvc-waterstop-o220/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-pvc-waterstop-o230/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-pvc-o250/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-pvc-o300/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-pvc-o320/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-pvc-o500/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-sika-waterbar-v-15/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-sika-v20/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-sika-waterbar-v-25/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-sika-waterbar-v-32/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-sika-o15/


Sika Waterbar O20 khổ rộng 20cm. độ dày 3-5mm, màu vàng và được đóng gói 
20m/cuộn 

Sika Waterbar O25 khổ rộng 25cm. độ dày 3-5mm, màu vàng và được đóng gói 
20m/cuộn 

Sika Waterbar O32 khổ rộng 32cm. độ dày 3-5mm, màu vàng và được đóng gói 
15m/cuộn 

Xem thêm: Bán băng cản nước V200 chính hãng, giá rẻ 

 

Liên hệ mua Băng cản nước V200 

CÔNG TY TNHH TM&DV 586 

Địa chỉ: 37 Hưng Thịnh-Yên Sở-Hoàng Mai-Hà Nội 

VP HCM: Tam Bình- Tam Phú-Thủ Đức-Hồ Chí Minh 

Hotline: 0945.88.33.44 

Email: quanly586@gmail.com 

Website: chongtham586.vn 

 

https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-sika-o20/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-sika-o25/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-sika-o32/
https://chongtham586.vn/2021/03/16/ban-bang-can-nuoc-v200-chinh-hang-gia-re/

