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MÔ TẢ MATIT CHÈN KHE VICTA BS 
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 Victa BS- Matit chèn khe[/caption] 

Matit chèn khe Victa BS được sản xuất trên cơ sở bitume biến tính, cao su chất 
lượng cao và các loại phụ gia đặc biệt khác. Sản phẩm hoàn toàn phù hợp với 

các tiêu chuẩn của Hoa kỳ AASHTO M 173-95, ASTM D 1190-94. 

Tài liệu sản phẩm: xem/tải Tại đây! 

ỨNG DỤNG MATIT CHÈN KHE VICTA BS 

https://mega.nz/file/3NkjjQwK#Cv_SJJ66dGBb_WUMrHD7rxetD6wLD9KcH6m7lFBXqGk
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Cung cấp nhựa đường chen khe cho công trình[/caption] 

Dùng để trám vá, chèn khe co giãn đường bê tông, mái, sàn nhà công nghiệp, … 

Dùng chống thấm, chống dột bảo vệ bê tông và bê tông cốt thép (kể cả mới và 
cũ). 

Dùng chống thấm, chống dột cho tấm lợp xi măng Amiăng rất hiệu quả. 

THÔNG SỐ SẢN PHẨM MATIT CHÈN KHE VICTA BS 
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 Sản 

phẩm Victa được cung cấp đi Lào[/caption] 

Đóng gói: 25 kg/thùng hoặc thùng carton với khối lượng theo yêu cầu. 

Thời hạn bảo quản: 3 năm trong thùng kín. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MATIT CHÈN KHE VICTA BS 
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 Sản phẩm thi công nóng[/caption] 

STT Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Mức chất lượng Phương pháp thử 

1 Độ kim lún, 150g, 5s, 25oC   0.1mm 90 ASTM D 5329 – 96 

2 Độ chảy ở 60o C   mm 5 ASTM D 5329 – 96 

3 Khả năng bám dính   
Không nứt tách khỏi bề 

mặt bê tông 
ASTM D 5329 – 96 

4 Khối lượng riêng  Kg/cm3 1,2 ± 0,5 ASTM D71 – 2004 

5 Nhiệt độ chảy mềm oC 130 ¸ 150 ASTM D36 – 1995 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG MATIT CHÈN KHE VICTA BS 
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Thi công chèn khe co giãn[/caption] 

Chuẩn bị:          

Khe bê tông cũng như bề mặt các loại vật liệu khác phải được làm sạch bụi, vết 
dầu mỡ và khô trước khi thi công. 

Thi công: 

Nấu chảy  matit chèn khe Victa BS (bằng máy hoặc thủ công) và rót vào vị trí 
cần chèn. 

Có thể sử dụng kết hợp với các loại sợi tăng cường (sợi thuỷ tinh, sợi đay…) 

trong quá trình thi công. 

Sau khi đã nguội và cứng bề mặt mới tiến hành thi công các công việc khác. 

Các dòng sản phẩm tương đương: 

- Matit chèn khe Crack master D1190 - Type 1 - Hoa Kỳ 

- Matit chèn khe Crack master D6690 - Type 1 - Hoa Kỳ 
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- Matit chèn khe MTBC-95 - Việt Nam 

- Matit chèn khe ChungPing 

CRACK MASTER 1190, 6690 type 1 là loại vật liệu matit chèn khe đặc biệt dành 
cho đường Bê tông xi măng do hãng ThorWorks Industries - Hoa Kỳ sản xuất. 
Sản phẩm được Công ty Cổ Phần XD và TM Thành Nam phân phối chính hãng tại 
Việt Nam. 

Mục đích sử dụng cơ bản: 

Matit chèn khe  được thiết kế để bịt kín các khe co giãn, các vết nứt dọc và 
ngang, điểm nối giữa vai đường bê tông và asphan, các vết nứt ngẫu nhiên cho 
cả hai mặt đường bê tông và asphan. 

Matit chèn khe bê tông  là chất bịt kín một thành phần, để hàn gắn vết nứt và 
mối nối bằng thi công nóng. Khi đun nóng chảy, thi công đúng cách nó sẽ hình 
thành chất bịt kín có khả năng đàn hồi lên trên các vết nứt cho cả mặt đường bê 
tông và asphan. CrackMaster 1190, 6690 type 1đáp ứng tiêu chuẩn ASTM-
D1190, ASTM-D6690 loại 1, và AASHTO-M173.  

Matit chèn khe co giãn: Với khả năng đàn hồi và bám dính tuyệt vời, Crack 
master được sử dụng để chèn khe co giãn trên các cung đường, trên mặt cầu... 

Thành phần: Như đã cung cấp, matit chèn khe  CrackMaster 1190, 6690 type 1 
hợp Polyme . 

Kích cỡ: 

Matit chèn khe CrackMaster 1190, 6690 type 1 được cung cấp 50 lb (22,68 kg) 
trong hộp các tông,  mỗi hộp các tông chứa hai khối 25lb (11.34kg) 

Matit chèn khe Victa - BS, MTBC, PDin master được đóng thùng 25kg/thùng 

Chú ý:  

Không được đun hợp chất matit chen khe crack master quá nhiệt. Các vết nứt, 
khe phải được làm sạch khỏi ẩm ướt, bụi bẩn, các loại chất lỏng và các bẩn khác 
trước khi thi công. 

Matit chèn khe bê tông 
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