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ATH BACKER ROD – THANH XỐP CHÈN KHE 

Mô tả: ATH Backer rod được sản xuất từ bọt Polyetylen không thấm nước, với nhiều kích 
thước đường kính đa dạng dùng để chèn vào các khe kỹ thuật để kiểm soát chiều sâu của 
hợp chất trám khe. 

Ứng dụng: 

- ATH Backer rod được sử dụng làm vật liệu chèn chặt và kín để điều chỉnh độ sâu chính 
xác của khe cần trám kín nhằm đảm bảo kỹ thuật và tiết kiệm vật liệu trám khe. 

- ATH Backer rod còn được ứng dụng trong sản xuất cửa nhôm, chèn khe co giãn, vách 
ngăn, sửa chữa, các vật liệu đúc sẵn… 

Ưu điểm:   

- Dễ thi công; 
- Không bị bám dính bởi các chất chám khe; 
- Tương thích với các chất trám khe lạnh như: trám khe gốc Polyurethane hay gốc Silicone 
- Nhiều đường kính khác nhau phù hợp với nhiều loại khe trong xây dựng; 
- Độ đàn hồi tốt, chịu nén linh hoạt; 
- Chịu được nước, độ ẩm, nhiệt độ; 
- Không mùi 

Thông số kỹ thuật: 

- Loại:    Extruded Polyethylene Foam (EPF); 
- Tên hóa học:   Ethylene Polymer, Linear Low Density (LLDPE); 
- Màu sắc:   Trắng / Xám; 
- Đóng gói:  Cuộn tròn 500-1000m phụ thuộc vào đường kính; 
- Tỉ trọng:   1.5 PCF; 
- Bảo quản:  Nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp; 
- Nhiệt độ làm việc:  -400C tới +700C; 
- Kháng hóa chất: Kháng được dầu, mỡ, dung môi… 

Thi công: 

- Khe hở, khe co giãn phải được vệ sinh sạch sẽ, khô ráo và không có vật cản. Chọn 
đường kính thanh chèn ATH Backer rod phù hợp và cắt trực tiếp từ cuộn để đặt phía 
trên khe cần chèn (Đường kính thanh phải lớp hơn xấp xỉ 25% so với chiều rộng khe); 

- Sử dụng dụng cụ chuyên dụng hoặc con lăn, đưa thanh xuống khe với độ sâu đồng đều 
được đề xuất bởi nhà sản xuất hoặc chỉ định theo thiết kế, nhìn chung độ sâu của khớp 
sau khi thanh Backer rod được lắp đặt bằng ½ chiều rộng, các khớp lớn, nhỏ sẽ khác 
nhau về tỉ lệ chiều sâu và chiều rộng này; 

- Tránh làm thủng bề mặt thanh Backer rod khi thi công, tránh kéo dài quá mức của thanh; 
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Lưu ý: 

- Đối với vật liệu chám khe sử dụng đốt nóng chảy nên tham khảo Phòng kỹ thuật của 
chúng tôi để có thông tin chính xác; 

- Không sử dụng khi nhiệt độ chất trám khe trên 700 độ C 
 

 

 

Bảng thông số kỹ thuật 

Chiều rộng khe 
(mm) 

Đường kính thanh 
(mm) 

Quy cách đóng gói 
(m) 

4 6 1000 

6 8 1000 

8 10 1000 

10 12 1000 

12 15 1000 

16 20 1000 

20 25 1000 

25 30 500 

30 40 500 

40 50 500 

50 60 500 


