
BĂNG CẢN NƯỚC PVC O220  

Báo giá Băng cản nước O220 xin liên hệ Hotline 0945.88.33.44 để được 
tư vấn và hỗ trợ 

MÔ TẢ VỀ BĂNG CẢN NƯỚC PVC O220 

[caption id="attachment_1465" align="aligncenter" width="400"]

 Băng cản nước PVC O220 
dày 9mm[/caption] 

Băng cản nước PVC O220 được sản xuất từ nhựa PVC đàn hồi, chịu nhiệt, chống 
lão hoá. 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). 

Tài liệu kỹ thuật: Xem/tải Tại đây ! 

CÁC ỨNG DỤNG CỦA  BĂNG CẢN NƯỚC PVC O220 

https://mega.nz/file/KYFzmIxC#rvrMveuUJ1PIFoPDf16KliAth6epFVOQux2WR3U8j_8


[caption id="attachment_1466" align="aligncenter" width="480"]

 Băng cản nước 
mẫu O[/caption] 

Băng cản nước PVC O220 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 CỦA BĂNG CẢN NƯỚC PVC O220 

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 VỀ SẢN PHẨM BĂNG CẢN NƯỚC PVC O220 

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) 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BĂNG CẢN NƯỚC PVC O220 



[caption id="attachment_1423" align="aligncenter" width="504"]

 Thông số băng 
cản nước cơ bản[/caption] 

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 

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 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG BĂNG CẢN NƯỚC PVC O220 

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=c64SiqyEGRg&t=50s[/embed] 

Định vị vào ván khuôn: 

Băng cản nước PVC O220 có thể sử dụng ván khuôn 2 phần (tách ra). Phương 
pháp này cho phép một nửa Băng cản nước PVC O220 nhô ra ngoài trong khi 
nửa còn lại sẽ được đổ bê tông. Băng cản nước PVC O220 sẽ được giữ chặt giữa 
các ván khuôn. 

Gắn vào cốt thép: 

Băng cản nước PVC O220 có những lỗ nhỏ, các lỗ này sẽ định vị Waterstop O220 
vào cốt thép bằng dây kim loại và nhờ đó đảm bảo Waterstop O220 không bị 
dịch chuyển trong quá trình bê tông. 

Đổ bê tông giai đoạn đầu 

Băng cản nước PVC O220 chỉ thực hiện tính năng của mình khi cả hai mặt đều 
nằm sau trong bê tông. Phải đầm kỹ để tránh bê tông bị rổ tổ ong 

Độ sệt của bê tông không được quá dẻo hoặc quá cứng và cốt liệu có thành 
phần cỡ hạt thích hợp. 

Cần cẩn thận khi đổ bê tông tươi ở những nơi gần Băng cản nước PVC O220 nếu 
không Waterstop O220 phải chịu áp lực của bê tông tươi chẳng hạn một đầu có 
thể bị gập lại. Để tránh tình trạng này áp lực bê tông ở hai bên Băng cản nước 
PVC O220 phải bằng nhau. 

Đổ bê tông giai đoạn hai 

Cần cẩn thận khi tháo dỡ ván khuôn ở chung quanh Băng cản nước PVC  

Phần cuối của Băng cản nước PVC phải được kiểm tra cẩn thận tránh không bị rổ 
tổ ong ở điểm dừng, nếu cần thiết phải sửa chữa. 

Phải làm sạch phần bê tông bị vương vãi trên Băng cản nước PVC từ đợt đổ bê 
tông đầu. 



Quy trình thi công tiếp theo thực hiện như ở giai đoạn đầu. 

Hàn 

Dùng dao hàn điện để tiến hành việc hàn tại công trường. 

Đốt nóng cùng lúc hai mối hàn bằng hai mặt dao của dao hàn cho đến khi PVC 
trở nên chảy đều. 

Lấy dao hàn ra và ngay lập tức ghép hai đầu mối hàn lại với nhau. 

Giữ chặt mối nối cho đến khi PVC bị đốt nóng chảy khi nãy nguội và rắn chắc lại. 

Kiểm tra xem mối nối có bị hở hoặc không hoàn hảo. Hàn lại nếu cần. 

Hư hỏng có thể xảy ra nếu vết cắt không bằng phẳng, không đủ độ nóng, bị 
bụi,… 

Lưu ý về thi công 

Trước khi đổ bê tông cần xem xét cẩn thận các mối nối, chỗ uốn, sự khác biệt về 
cao độ,… 

Lưu ý quan trọng 

Cần cẩn thận để tránh không hít phải khói và hơi trong quá trình hàn PVC. Do đó 
việc hàn phải được tiến hành ở nơi thoáng khí tốt. 

Luôn luôn tuân thủ theo các chỉ dẫn ghi trên bao bì hay nhãn hiệu. 

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

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) 

https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-pvc-v150/
https://chongtham586.vn/san-pham/bang-can-nuoc-pvc-v200/


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: 

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) 

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/
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/


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 giá chúng tôi cung cấp: 132.000đ/md 

Sika Waterbar V20 giá chúng tôi cung cấp:143.000đ/md 

Sika Waterbar V25 giá chúng tôi cung cấp : 198.000đ/md 

Sika Waterbar V32 giá chúng tôi cung cấp: 242.000d/md 

Sika Waterbar O15 giá chúng tôi cung cấp: 137.500đ/md 

Sika Waterbar O20 giá chúng tôi cung cấp:198.000đ/md 

Sika Waterbar O25 giá chúng tôi cung cấp: 253.000d/md 

Sika Waterbar O32 giá chúng tôi cung cấp: 297.000d/md. 

Sika Hydrotite CJ giá chúng tôi cung cấp : 197.500đ/md 

Xem thêm: Băng cản nước V200 

 

Liên hệ mua Băng cản nước O220 

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 

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/
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/san-pham/bang-can-nuoc-v200/

