
AQUATHENE APF-2000W
Màng chống thấm thi công ướt, công nghệ PSA High Polymer

• Thi công nhanh chóng, an toàn, có thể thi 

công lên bề mặt ẩm ướt.

• Kháng xé rách và chọc thủng.

• Bán dính ổn định và lâu dài trên toàn bộ bề 

mặt.

• Aquathene APF-2000W là màng chống 

thấm 2 mặt gốc Bitum cải tiến, dùng cho 

việc thi công ướt. 

• Dễ thi công, không cần dụng cụ thi công 

đặc biệt.

• Khả năng che phủ vết nứt tốt.

• Kháng lại sự ăn mòn của hoá chất.

• APF-2000W áp dụng giải pháp thi công ướt 

với hồ dầu xi măng tạo ra một liên kết chéo 

về hoá học với vữa xi măng tạo thành một 

lớp màng chống thấm mạnh mẽ lên bề mặt 

kết cấu, lớp màng không bị tách rời khỏi lớp 

nền đảm bảo độ bền chống thấm và không 

dẫn nước.

• APF-2000W bao gồm 1 lớp màng gia 

cường Polyester công nghệ PSA polymer 

cường độ cao ở giữa 2 lớp bitum Polymer 

cải tiến có chứa phụ gia hoạt tính ở hai mặt 

và được phủ bởi lớp màng bảo vệ có thể 

tách rời.

*  Thi công trước:

• Bề mặt phải đặc, chắc, sạch và phẳng, không 

có các khuyết tật như phồng, rỗ, cát, lỗ rỗng và 

cốt thép; Các vị trí góc, cổ ống... cần được trát, 

xử lý bằng vữa xi măng.

• Chống thấm móng công trình.

• Thi công lớp kết dính Aquathene KS-302 (định 

mức 0,2kg~0,4kg/m²) lên bề mặt sau đó trải 

màng Aquathne APF-2000W ra gỡ bỏ lớp bảo 

vệ và dán vào bề mặt lớp kết dính còn mới. 

• Sau khi gỡ lớp vỏ bảo vệ thi công một lớp vữa 

xi măng lên trên toàn bộ bề mặt màng.

• Trải màng Aquathene APF-2000W ra và sắp 

xếp thẳng hàng. Nối các tấm màng bằng cách 

nối chồng, chiều rộng mối nối chồng giữa các 

tấm màng tối thiểu 80mm. Dùng con lăn ép lên 

vị trí mối nối chồng để tăng độ bám dính giữa 

các tấm. Các mối nối chồng phải so le với nhau.

• Biện pháp này áp dụng cho việc chống thấm 

bên dưới các móng và sàn hầm.

• Biện pháp này áp dụng cho việc thi công 

chống thấm tường hầm, đài móng, các mái có 

lớp bảo vệ.

* Thi công sau:

• Bề mặt bê tông phải nhẵn mịn, rắn chắc và 

không bị đọng nước.

• Bề mặt bê tông phải sạch sẽ, các phần gồ ghề, 

sắc nhọn phải được loại bỏ trước khi thi công.

• Trải màng Aquathene APF-2000W ra và sắp 

xếp thẳng hàng. Nối các tấm màng bằng cách 

nối chồng, chiều rộng mối nối chồng giữa các 

tấm màng tối thiểu 80mm. Dùng con lăn ép lên 

vị trí mối nối chồng để tăng độ bám dính giữa 

các tấm. Các mối nối chồng phải so le với nhau.

* Chuẩn bị bề mặt:

• Sàn hầm, tường hầm.

• Mái che có lớp bảo vệ.

Aquathene APF-2000W

Mô tả sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

Vị trí ứng dụng

Thi công

Fobeco joint stock company

Tài liệu kỹ thuật

2021



• APF-2000W đóng gọi dạng cuộn kích thước 1x20m  chiều dày 1,5mm với trọng lượng khoảng 

43kg/ cuộn.

• APF-2000W phải được bảo quản ở điều kiện nhiệt độ dưới 40ºC, dựng thẳng đứng cuộn màng và 

không để phơi nắng, mưa.

• APF-2000W có hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

• Aquathene APF-2000W không ổn định với tia UV nên không được sử dụng ở nhưng cấu kiện tiếp 

xức trực tiếp và lâu dài với thời tiết.

• Sau khi thi công màng APF-2000W cần phải được bảo vệ khỏi sự phá huỷ cơ học bằng lớp bảo vệ 

thích hợp.

• Thời gian để màng đạt được cường độ bám dính với bê tông tối thiểu là 7 ngày.

Thông số kỹ thuật

Lưu ý

Tài liệu kỹ thuật

Fobeco joint stock company

KESHUN WATERPROOF TECHNOLOGY CO,.LTD 
Add:No.38-1, Hongqi Zhong Road, Ronggui, Shunde District, 

Foshan, Guangdong Province, China.

CÔNG TY CỔ PHẦN FOBECO
Add: 114 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Hotline: 0904.896.859/0966.269.889 - Web: fobeco.com.vn

Các thông tin, hướng dẫn liên quan đến sản phẩm Keshun được cung cấp dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế để xem xét, xác minh, thí nghiệm bởi người sử dụng. Tuy nhiên chất lượng 

sản phẩm cuối cùng liên quan mật thiết đến nhiều yếu tố như điều kiện bảo quản, lưu trữ vật liệu, điều kiện thi công và giám sát chất lượng tại công trường...Vì vậy chúng tôi không chịu trách 

nhiệm pháp lý về kết quả, chất lượng của sản phẩm cuối cùng nếu quá trình bảo quản, lưu trữ và thi công không tuân thủ đúng hướng dẫn của chúng tôi. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật 

mới nhất của sản phẩm. Không có tuyên bố, khuyến nghị hoặc đề xuất nào nhằm mục đích sử dụng vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền hoặc quyền của bên thứ ba nào khác.
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Đóng gói & bảo quản

Chỉ tiêu Giá trị Phương pháp thử

Kháng xé rách/N 18 ASTM D624 (500mm/phút)

Cường độ chịu kéo/Mpa 5,0 ASTM D412

Độ giãn dài/ % 40 (±5) ASTM D412 (500mm/phút)

Kháng chọc thủng/N 450 ASTM E154

Độ bám dính với bê tông (N/mm) 1,0 ASTM D903
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