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Hyperstop® DB  
 
 

Giới t hiệu  

Hyperstop -DB bao gồm sodium bentonite butyl rubber, nó có khả  
năng trương nở rất cao khi tiếp xúc với nước. Hyperstop -DB được sử 
dụng rộng rãi ở những nơi có khe, mối nối của các công trình xây 
dựng dân dụng cũng như công nghiệp .  
 

Đặc đ iểm  
 

� Vì là nguyên liệu Bentonite tự nhiên, nên Hyperstop -DB 
trương nở rất nhiều so với thể tích ban đầu khi nó tiếp xúc 
với nước.  

� Khả năng hàn gắn rất hữu hiệu.  
� Có chức năng cản nước vĩnh cửu.  
� Thi công đơn giản.  
� Sản phẩm không độc hại tạo điều kiện cho việc thi công an 

toàn, phù hợp cho bể nước uống.  

 Màu sắc và đóng gói  

 

STT Tên Sản Phẩm  Độ Dài  Màu Sắc  Kích Thước  

1 Hyperstop -DB 1925  5m/ cuộn  Nâu, đen  19mm x 25m m 

2 Hyperstop -DB 2020  5m/ cuộn  Nâu, đen  20mm x 20m m 

3 Hyperstop -DB 2015  5m/ cuộn  Nâu, đen  20mm x 15m m 

4 Hyperstop -DB 2010  7.5 m/cuộn  Nâu, đen  20mm x 10m m 

Thông số kỹ thuật  

 

Đặc Tính  Kết Quả  Phương Pháp Thử 
Nghiệm  

Độ cứng Shore A  Trên 75 KSM 6518  

Tỷ lệ trương nở  Trên 175%  KSM 6518  

Cường độ kéo KGF  Trên 27 KSM 6518  

Trọng lượng riêng  Trên 1.3  KSM 6519 -96 

Ứng dụng  

 
� Mạch ngừng tường đứng.  
� Mạch ngừng sàn.  
� Cổ ống, hộp kỹ thuật.  
� K he lún đứng, khe lún nằm ngang  
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