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Fiber-cement flats sheets – Test methods – Part 6: Determination of water permeability 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng chống thấm nước sau 24 h của tấm xi 
măng sợi. 

2. Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 
năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì 
áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi (nếu có). 

TCVN 8259-1: 2009, Tấm xi măng sợi - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định kích thước, độ 
thẳng cạnh và độ vuông góc. 

3. Nguyên tắc 

Khả năng chống thấm nước được đánh giá bằng cách quan sát mặt sau mẫu thử khi đã tiến 
hành thử nghiệm theo quy trình định sẵn sau 24 h. 

4. Thiết bị và dụng cụ  

- Khung làm bằng thép không gỉ có kích thước (550 x 450 x 30) mm (Hình 1). Với mẫu thử có 
kích thước chiều rộng nhỏ hơn 500 mm thì dùng khung kín có chiều rộng nhỏ hơn chiều rộng 
mẫu thử 50 mm. 

Kích thước tính bằng milimét 

 

Hình 1 - Khung thép dùng để xác định khả năng chống thấm nước của tấm xi măng sợi 

5. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử 

Lấy mẫu tiến hành tương tự điều 4 trong TCVN 8259-1 : 2009. 

Cắt 3 mẫu thử có kích thước tối thiểu 600 mm x 500 mm từ 3 tấm khác nhau. Nếu chiều rộng 
của tấm nhỏ hơn 500 mm thì kích thước của mẫu thử là 600 mm x chiều rộng tối đa của tấm. 

6. Cách tiến hành 

Mẫu thử được để ổn định ở nhiệt độ phòng (lớn hơn 5 C) trong vòng ít nhất 7 ngày. 

Đặt khung thép lên trên bề mặt của mẫu thử, bịt kín bằng đất sét hay parafin các đường tiếp xúc 
giữa khung và bề mặt mẫu thử sao cho nước không bị rò ra ngoài. 

Đổ nước vào khung đến chiều cao 20 mm. 



Để mẫu ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (lớn hơn 5 C) trong vòng 24 h. 

Sau 24 h, kiểm tra mặt dưới của mẫu thử xem có giọt nước hay không. 

7. Báo cáo thử nghiệm 

Theo Điều 6 của TCVN 8259-1 : 2009. 
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Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

 

Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng    XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam   KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow           http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng    http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu      http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng           http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online           http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng            http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam          http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông            http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng             http://suachuanha.com 

 

 


