
CAO SU XỐP CHÈN KHE BÊ TÔNG | XỐP CAO 
SU CHÈN KHE CO GIÃN 

Báo giá Cao su xốp chèn khe xin liên hệ Hotline 0945.88.33.44 để được 
tư vấn và hỗ trợ 

MÔ TẢ CAO SU XỐP CHÈN KHE 
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 Cao su xốp chèn khe[/caption] 

Xốp chèn khe là sản phẩm dạng tấm đàn hồi co giãn được làm từ hỗn hợp cao 
su và xốp. 

Xốp chèn khe là sản phẩm chuyên dụng để chèn khe co giãn nhằm mục đích 
chống thấm, giảm bớt nguyên vật liệu trám khe. 

Tài liệu sản phẩm: xem/tải Tại đây! 

ƯU ĐIỂM CAO SU XỐP CHÈN KHE 

https://mega.nz/file/nV8UWBCI#ADx6quRwYh9Efeq8qp_JypSYv-1cLMVQbVRfm2-GpfQ
https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/06/Cao-su-xốp-3.png
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 Cao Su Xốp chèn khe[/caption] 

Xốp chèn khe có mật độ nhỏ, tỉ lệ hồi phục cao, có kết cấu túi khí độc lập 

Tỉ lệ hút nước bề mặt thấp, tính chống thẩm thấu tốt 

Xốp chèn khe có thể chống được sự ăn mòn của các chất hữu cơ như axit, kiềm, 
muối, dầu ,tính chịu lão hoá tốt 

ỨNG DỤNG CAO SU XỐP CHÈN KHE 
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 Kho tập kết 
cao su xốp[/caption] 

Tấm chèn khe co giãn cho đường quốc lộ bê tông. 

https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/06/Cao-su-xốp.jpg
https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/06/Cao-xu-xốp.jpg


Tấm chèn khe cản nước cho khe nối cầu. 

Tấm chèn khe co giãn ở các kết cấu bê tông của các công trình thuỷ lợi như đập 
đê, hộ đê, hộ đập, tường cản. 

Tấm chèn khe nối cản nước ở phần móng của tháp nước, công trình thuỷ điện, 
nhiệt điện. 

Tấm chèn khe bổ sung của các kiến trúc có khe trầm tích, kết cấu khung . 

Tấm chèn khe bổ sung cản nước của bể nước nhà máy sản xuất nước sinh hoạt 

và nhà máy xử lý nước thải. 

Tấm chèn khe nối của đường băng. 

Tấm chèn khe nối ở hải cảng, cầu tầu, bê tông. 

Tấm chèn khe nối ở bê tông đường hầm, đập nước. 

Tấm chèn khe nối cản nước của bê tông đường sắt, đường ngầm. 

=Xem thêm : Keo trám khe Hyperseal Expert 150 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

https://chongtham586.vn/san-pham/keo-tram-khe-hyperseal-expert-150/
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 Kho chứa 
hàng[/caption] 

Thông số kỹ thuật               Đơn vị              Chỉ tiêu 

Mật độ                                g/cm3                ≥ 0,05 

Cường độ chống kéo           Mpa                  ≥ 0,10 

Cường độ chống nén           Mpa                  ≥ 0,10 

Tỉ lệ hút nước                     g.cm3                ≥ 0,005 

Tỉ lệ giãn dài                      %                      ≥ 100 

Độ cứng                              độ A                 30 ~ 60 

Xem thêm: Matit chèn khe | Sản phẩm hữu ích trong thi công xây dựng 

ĐÓNG GÓI 

Độ dày xốp chèn khe: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm. 

Kích thước đóng gói xốp chèn khe: 1,25m x 2.55 mm 

https://chongtham586.vn/2020/07/16/matit-chen-khe-san-pham-huu-ich-trong-thi-cong-xay-dung/
https://chongtham586.vn/wp-content/uploads/2020/06/Kho-xốp-chèn-khe.jpg
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 Tấm chèn khe co giãn[/caption] 

 

Thông tin liên hệ: 

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 

Facebook: Chống thấm 586 
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