
Thạch Cao Gyproc� Habito™
Tấm Siêu Cứng Chắc

Khuyến nghị sử dụng
Tấm Thạch Cao Gyproc® cùng khung Vĩnh Tường



Tải lên đến 20kg/ điểm treo(*),
chỉ bằng vít thường,

không cần khoan tường.

trên tường thạch caoLEO NÚI
TẠI SAO KHÔNG?

Hình ảnh leo núi trên tường Gyproc� HabitoTM tại Vietbuild 2016
(*) Hệ số an toàn bằng 3



Tấm Siêu Cứng Chắc



THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Độ dày

Kích thước

Kiểu cạnh

Trọng lượng tấm

Tiêu chuẩn sản xuất

Tính cháy vật liệu

12.5mm

1220mm x 2440mm

35kg

EN 520
ASTM C1396
QCVN16/TCVN 8256

Xếp hạng vật liệu
không cháy
(ISO 1182 & QCVN 06:2010/BXD)

DỄ LẮP ĐẶT, 
TREO ĐỒ VẬT NẶNG
Treo trực tiếp lên tường.

Không cần dụng cụ chuyên dụng, chỉ cần dùng vít gỗ 
đường kính 5mm, có thể chịu tải lên đến 
20kg/điểm treo(*).

Lúc trước
bạn sử dụng
Lúc trước

bạn sử dụng

Hiện tại
bạn sử dụng

Hiện tại
bạn sử dụng

Gyproc� Habito™ là sản phẩm tấm thạch cao 
thế hệ mới phù hợp với tất cả các yêu cầu 
khác nhau của công trình. Ngoài việc 
tương đồng Tấm Thạch Cao Tiêu Chuẩn 
Gyproc� về hình dáng và thời gian thi công 
lắp đặt nhanh, tấm Gyproc� Habito™ còn 
vượt trội hơn về khả năng cách âm, chống cháy. 
Với công nghệ sản xuất được cấp bằng sáng chế 
của Saint-Gobain, tấm Gyproc� Habito™ có lõi 
thạch cao vô cùng cứng chắc giúp gia tăng 
độ bền, cùng khả năng chịu lực va đập, đặc biệt 
thích hợp cho những khu vực thường xuyên 
chịu tác động va chạm của ngoại lực.

Với Tấm Thạch Cao Gyproc� Habito™,  bạn 
hoàn toàn có thể tự mình lắp đặt hay di chuyển 
tủ bếp, kệ sách, thiết bị y tế… mà không cần 
đến các dụng cụ chuyên dụng, đáp ứng nhu cầu 
đổi mới liên tục theo các xu hướng thiết kế 
không gian nội thất một cách dễ dàng và 
nhanh chóng.

Tấm thạch cao
Gyproc� Habito™ là gì?

Thạch Cao Gyproc� Habito™
Tấm Siêu Cứng Chắc

(*) Hệ số an toàn bằng 3 



Xếp hạng cấp độ chịu 
va đập RẤT CAO, cho 
HỆ TƯỜNG CẤU TẠO 
MỘT LỚP TẤM mỗi mặt.
Tiết kiệm chi phí 
sửa chữa, bảo trì.

BỀN CHẮC

Thi công hoàn toàn 
giống tấm thạch cao 
thông thường (*).

Tốc độ thi công nhanh 
gấp 2-3 lần so với 
tường gạch.

(*) Sử dụng vít Habito™ để 
liên kết tấm Gyproc® Habito™ 
vào khung tường

THI CÔNG NHANH

Kết cấu tấm đặc, cho 
khả năng cách âm 
vượt trội.

CÁCH ÂM
VƯỢT TRỘI

Có thể tái chế 100%, không gây hại đến môi trường 
cũng như sức khỏe người sử dụng. 

THÂN THIỆN
MÔI TRƯỜNG

Thạch Cao Gyproc� Habito™
Tấm Siêu Cứng Chắc



Thanh thép lá VT Flat Strap

Thanh xương nằm
VT V-WALL U 76mm

Thanh xương đứng
VT V-WALL C 75mm

Bông thủy tinh dày 50mm
tỷ trọng 24kg/m3

Tấm siêu cứng chắc 
Gyproc� Habito™ 12.5mm

Tấm Thạch Cao Gyproc�

Tiêu Chuẩn 12.5mm

Độ dày
101mm

Chống cháy
EI 45 phút

Cách Âm
46 dB

Khối lượng
28 kg/m2

Cấp độ chịu lực
RẤT CAO

Cấp độ chịu lực
RẤT CAO

Độ dày
126mm

Chống cháy
EI 60 phút (*)

Cách Âm
56 dB (*)

Khối lượng
43 kg/m2

Thanh xương nằm
VT V-WALL U 76mm

Thanh xương đứng
VT V-WALL C 75mm

Bông thủy tinh dày 50mm
tỷ trọng 24kg/m3

Tấm siêu cứng chắc 
Gyproc� Habito™ 12.5mm

Thanh thép lá VT Flat Strap

VẬT TƯ SỬ DỤNG

Vít liên kết khung Vít Habito™

Tắc kê thépKeo Hilti CP606

Băng giấy Vĩnh Tường Bột xử lý mối nối
Gyp-Filler™

Khung tường
Vĩnh Tường V-WALL™

Thanh thép lá
VT Flat Strap

Tấm Thạch Cao Gyproc�

Tiêu Chuẩn

Hệ Tường Sử Dụng
Thạch Cao Gyproc� Habito™

Tấm Gyproc� Habito™

(*) Theo kết quả thí nghiệm với hệ thống có cấu tạo tương tự



VĂN PHÒNG

CỬA HÀNG BÁN LẺ CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI

PHÒNG HỌC DÂN DỤNG

PHÒNG KHÁM

Thạch Cao Gyproc� Habito™ 
Ứng dụng



SẢN PHẨM
NGOẠI THẤT

l   Đứng đầu ở Mỹ về
tường bao

l    Đứng thứ ba ở Mỹ về 
sản phẩm
lợp ngói

PHÂN PHỐI 
VẬT LIỆU

XÂY DỰNG

l   Đứng đầu thế giới về
phân phối VLXD

l   Đứng đầu Châu Âu
về phân phối VLXD

 và đồ gỗ

l   Đứng đầu
thế giới

THẠCH CAO
l   Đứng đầu

 thế giới

VẬT LIỆU
CÁCH ÂM,

CÁCH NHIỆT

VỮA
XÂY DỰNG

l   Đứng đầu thế giới về 
các sản phẩm phủ 

tường và 
keo dán gạch

ỐNG NƯỚC
l   Đứng đầu thế giới 

về ống kim loại
đúc

KÍNH PHẲNG
l   Đứng đầu Châu Âu

l   Đứng thứ ba
thế giới

Saint-Gobain Việt Nam
Saint-Gobain cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ  hàng đầu cho ngành 
xây dựng Việt Nam. Các thương hiệu chính của Saint-Gobain tại Việt Nam: 
Gyproc® và VĨNH TƯỜNG® cung cấp các giải pháp sáng tạo cho ngành trần và 
tường thạch cao; DURAflex®  mang đến giải pháp tuyệt vời cho các khu vực 
ẩm ướt, ngoài trời. Ngoài ra, chúng tôi còn có thương hiệu Weber  chuyên 
cung cấp các giải pháp về keo dán gạch, keo chà ron và sản phẩm chống thấm.

Saint-Gobain Việt Nam cam kết đồng hành cùng khách hàng nâng tầm 
chất lượng không gian sống và làm việc thông qua việc cung cấp các giải pháp 
trần và tường một cách hiệu quả, sáng tạo và bền vững cho cuộc sống và 
môi trường. Sứ mệnh chúng tôi là phát triển những sản phẩm và giải pháp 
sáng tạo để cùng khách hàng xây nên những không gian tốt đẹp và thân thiện 
hơn để sống, học tập, làm việc, và vui chơi.

Tập đoàn Saint-Gobain
Saint-Gobain thiết kế, sản xuất và phân phối các 
nhóm vật liệu và giải pháp, là những thành tố 
chính giúp xây dựng không gian sống thoải mái và 
thân thiện cho mỗi người và cho tương lai của 
tất cả chúng ta. Các giải pháp này có thể được 
tìm thấy ở tất cả mọi không gian trong cuộc sống 
hàng ngày: trong các tòa nhà, trong giao thông, 
cơ sở hạ tầng và trong nhiều ứng dụng 
công nghiệp khác. Các giải pháp này đem đến 
sự tiện nghi, hiệu quả và an toàn khi đối diện 
những thách thức về xây dựng bền vững, sử dụng 
hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và biến đổi 
khí hậu. 

Doanh thu toàn cầu năm 2017: 
40.810 Tỷ euro

Có mặt tại 67 quốc gia với hơn 170.000 nhân viên 

Tài liệu này có hiệu lực từ 01.11.2018 và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó. 
Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Vui lòng xem tại www.gyproc.vn - www.vinhtuong.com - www.trannhadep.com để cập nhật.

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam 
Tầng 9, Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh,

P. Tân Phong, Q. 7, TP.HCM

Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường 
Tầng M, Tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, 

P. Tân Phong, Q. 7, TP.HCM 

Công ty TNHH Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tầng 14, Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, 

Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội


