Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v ra mắt sản phẩm tấm thạch cao Chống Ẩm – Chống Cháy Lan Gyproc
Chống ẩm vượt trội, lửa thổi không lan
Kính gửi: Quý Khách Hàng
Nhằm mang đến cho Quý Khách Hàng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, Vĩnh Tường ra mắt sản
phẩm tấm thạch cao Chống Ẩm – Chống Cháy Lan Gyproc với tính năng bảo vệ kép, góp phần nâng tầm chất lượng
không gian sống.

(Màu sắc trên tài liệu in ấn có thể có chút khác biệt so với sản phẩm thực tế)

I.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. TÍNH NĂNG NỔI BẬT
 Chống ẩm vượt trội: với thành phần lõi thạch cao và giấy được trộn với phụ gia đặc biệt, độ hút nước
<5% khối lượng (theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ ATSM C1396- 14a và TCVN 8256-2009)
 Chống cháy lan: là vật liệu “không cháy” theo QCVN 06-2010; được thử nghiệm theo tiêu chuẩn Châu Âu
EN ISO 1182:2010. Khả năng chống cháy cho hệ thống tường lên đến 120 phút khi thi công đồng bộ hệ
thống Gyproc/ Vĩnh Tường khuyến nghị ( tham khảo chi tiết hệ thống trong Whitebook hoặc website…)
 Hai tính năng - Giá không đổi: bảo vệ kép, vừa chống ẩm lại chống cháy lan trong cùng 1 sản phẩm, cho
công trình an toàn & bền đẹp.

2. ƯU ĐIỂM






Hệ số dẫn nhiệt K=0.16-0.17 W/m.K , bằng 1/5 so với tường gạch có K=0.81 W/m.K (theo QCVN 09:2013)
Vật liệu nhẹ, không nung, đáp ứng yêu cầu về thiết kế “xanh”
Không làm phát sinh chất nguy hại đối với sức khỏe
Mang đến các tính năng hệ thống như cách âm, cách nhiệt, chống cháy,..
Tính linh hoạt cao trong thiết kế, dễ dàng trang trí với sơn, giấy dán tường.

3. TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT
 TCVN 8256:2009
 Tiêu chuẩn Châu Âu EN 520:2004
 Tiêu chuẩn Mỹ ASTM C1396-14A

4. ỨNG DỤNG
Sản phẩm tấm thạch cao Chống Ẩm – Chống Cháy Lan Gyproc thích hợp sử dụng làm trần (với tấm có độ
dày 9mm) và tường ngăn (với tấm có độ dày >= 12.5mm) cho nhiều loại công trình (nhà dân dụng, khách
sạn, trung tâm thương mại,..). Đặc biệt với 2 tính năng tích hợp vừa Chống Ẩm lại Chống Cháy Lan nên có

thể ứng dụng cho nhiều không gian sống như phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm và những nơi có yêu cầu
chống ẩm cao… Tính linh hoạt cao giúp thi công nhanh chóng và dễ dàng, đáp ứng yêu cầu thiết kế theo
những tiêu chuẩn cao nhất.

5. NHẬN DIỆN TẤM
Lớp giấy ngoài màu xanh rêu nhạt
Lớp giấy biên tấm in thông tin:

Nội dung in phun mặt lưng tấm:

6. CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

II.

ĐỘ DÀY

KÍCH THƯỚC

KIỂU CẠNH

9mm

2440x1220mm

Vuông cạnh SE

12.5mm

2440x1220mm

Vạt cạnh RE

15mm

2440x1220mm

Vạt cạnh RE

THỜI GIAN & PHẠM VI ÁP DỤNG

Sản phẩm tấm thạch cao Chống Ẩm – Chống Cháy Lan Gyproc được cung cấp trên toàn quốc từ tháng 6/2017.
Thông tin về sản phẩm sẽ được tự động cập nhật trên hệ thống website www.vinhtuong.com, www.gyproc.vn,
www.trannhadep.com và các tài liệu có liên quan.
Vĩnh Tường sẽ ngừng cung cấp sản phẩm tấm thạch cao chống ẩm Gyproc & thay thế bằng sản phẩm này sau
khi hết hàng tồn kho tấm thạch cao chống ẩm Gyproc.
Công ty CPCN Vĩnh Tường xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Khách Hàng. Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận
được sự ủng hộ của Quý Khách Hàng trong thời gian tới.
Trân trọng kính chào!
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Phòng Tiếp Thị Công ty CPCN Vĩnh Tường
Tầng M, tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM
Điện thoại: (08) 377.61.888 Fax: (08) 377.60.824
Tổng Đài Tư Vấn – Miễn Cước Toàn Quốc: 1800 1218
CÔNG TY CPCN VĨNH TƯỜNG
Giám đốc Tiếp thị

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

