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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

XỐP CHÈN KHE | MS BACKER ROD 

|Mô tả 

Xốp chèn khe (backer rod) được làm từ 

vật liệu PE nguyên sinh closed cell màu 

trắng/xám với tính năng chống sốc, 

chống rung, chống tĩnh điện và chống 

thấm nước, dạng close cell. Xốp có 

cường độ chịu kéo và khả năng phục hồi 

sau biến dạng cao, là sản phẩm lý tưởng dùng chèn khe, lót khe 

khi thi công keo trám xây dựng MS sealant và các loại keo trám, 

silicone và các ứng dụng chèn lót khác. Xốp có tác dụng định 

hình keo trám theo thiết kế và hỗ trợ quá trình miết keo, bảo đảm 

hình dạng keo trám theo đúng yêu cầu thiết kế. 

|Ứng dụng 

Chèn khe trong thi công keo trám khe xây dựng: khe nối vành đai cửa đi, cửa sổ, khe 

tường, khe co giãn, mạch ngừng, khe lún, xử lý nứt, chèn lót khi đổ bê tông, tạo rãnh, 

khe nối, mối nối xây dựng và các ứng dụng khác trong xây dựng. 

|Hướng dẫn thi công 

Dùng tay và thanh gỗ chèn xốp vào khe nối cần chèn lót, không làm thủng xốp, kéo giãn 

xốp để tránh hiện tượng bóng khí trong thi công keo trám khe. Để bảo đảm xốp chèn khít 

vào khe nối, đường kính xốp nên lớn hơn đường kính khe nối từ 20-25%.  

| Thông số kỹ thuật 

Tính chất  Thông số 

Vật Liệu/material 
: PE nguyên sinh, 

closed cell 

Màu sắc/color 
: Trắng/xám 

(white/grey) 

Khối lượng thể tích (Density) : 28.4kg/m3 

Độ hấp thụ nước/water absorption : 0.06% 

Cường độ chịu kéo (Tensile strength) : 166.7kPa 
Cường độ chịu kéo ở độ biến dạng 50% 
(Compressive strength at strain 50%) 

: 
123,1kPa 

Khả năng phục hồi sau khi nén biến dạng ở 50% 
(Recovery) 

: 
95.6% 

Độ trồi ra ở cạnh khi nén ở độ biến dạng 50% 
(The amount of extrution of the free edge at strain 50%) 

: 
0.5mm 
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| Kích thước, đóng gói 

Đường kính 
(mm) 

Mét/cuộn 

 5 2.000 

  6 2.000 

  8 2.000 

  10 1.000 

 12 600 

  15 600 

 
  

  23 300 

  25 300 

  30 200 

  35 200 

  40 100 

| Bảo quản  

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nguồn nhiệt. 

Sản xuất và đóng gói tại Việt Nam theo hợp đồng gia công và yêu cầu của Công ty TNHH 

Vina Trade Synergy (VTS). 

| Điều khoản miễn trừ 

Mặc dù đã nỗ lực cao nhất để đưa ra các thông tin chính xác dựa trên kiến thức và hiểu 

biết của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào 

liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này. Người sử dụng cần kiểm tra sự phù hợp của 

sản phẩm với mục đích sử dụng bằng các kiểm tra của riêng mình. 
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