
CLEVER PAH BANDI Băng chống thấm vải địa Polyester gia cường

MÔ TẢ

ĐẶC TÍNH

Dễ thi công.

Chống thấm vĩnh viễn.

Chịu tia cực tím.

Kháng ozon, dầu và dầu diesel.

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

Chống thấm vĩnh viễn khu vực sử dụng nước.

Bể bơi.

Bể nước.

Ban công, lan can.

Sân thượng.

Khe nối trám keo thi công lạnh của tường chắn và tường tầng hầm.

CLEVER PAH BANDI: là băng chống thấm gốc nhựa đàn hồi nhiệt dẻo 

làm vải địa gia cường polyester cho khe nối xây dựng và khe co giãn, 

kết nối tường và nền.

www.cleverpolymers.vn

 LƯU Ý

Do các điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất, 

thông tin trong tài liệu này không có bảo hành, ngụ ý hay cách khác, 

và quyết định cuối cùng về tính phù hợp của bất kỳ thông tin hoặc tài 

liệu nào cho việc sử dụng, cách thức sử dụng và liệu có bất kỳ sự vi 

phạm bằng sáng chế nào hay không là trách nhiệm của người sử 

dụng. Nhà sản xuất không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến 

việc sử dụng sản phẩm liên quan đến phạm vi bảo hiểm, hiệu suất 

hoặc thương tích. Đối với các ứng dụng trong điều kiện đặc biệt, cần 

phải tham vấn Clever Polymers để có những khuyến nghị chi tiết. 

Phiên bản mới của bảng dữ liệu kỹ thuật thay thế các thông tin kỹ 

thuật trước đây và do vậy nó không còn hiệu lực.

MÃ SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC AMBALAJ

CLEVER PAH BANDI Cốt gia cường 12cm * băng 7cm 50 mét/hộp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ghi

50 mét/hộp

0,55 mm

70 (Shore A)

3 barơ

1,5 barơ

30%

130%

-50°C đến +90°C

Màu sắc

Đóng gói

Độ dày

Độ cứng

Độ cứng nổ

Chịu áp lực nước

Độ bền căng (chiều dọc)

Độ bền căng (chiều ngang)

Nhiệt độ ứng dụng
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