
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI GIA HUY

TẤM LỢP MÁI GH

  Tấm GH được cải tiến tăng độ bền và có tính đa dụng.
Điều này giúp cho tấm mái cứng đặc và ổn định hơn. Qua quá trình sử dụng cho thấy rằng
tấm mái GH có thể khắc phục được những điểm yếu (Cong vênh, bong tróc làm giảm giá
trị...) và những quy định về tấm mái của các loại tấm sợi gỗ hoặc tấm thạch cao bao giấy.
    * Lõi thạch cao được xử lý để kháng ẩm cách âm.
    * Kháng lửa và không mục vữa.
    * Chịu lực tốt khi đi lại trên mặt.
    * Dễ thi công và lắp đặt.
    * Là sản phẩm lý tưởng đối với ứng dụng làm màng bọc trực tiếp.
 Tấm được sản xuất với mặt được tạo thuỷ tinh, không bắt lửa, lõi được xử ký kháng ẩm.
 Tấm mái là sự kết hợp tất cả những đặc tính về tiêu chuẩn của tấm mái với bề mặt được xử
lý. Việc phủ bề mặt tạo cho tấm thân thiện với người dùng bằng việc cho phép thích hợp với
tấm dán do đó sẽ tạo cho hệ thống mái bền và chắc hơn.
 Dùng tấm mái GH bền hơn và tiết kiệm chi phí do giảm số lượng keo dán, bột trét và giảm
số lượng vít chố cần thiết để nâng cao chất lượng chịu sức gió.
 Tấm mái GH là một chất nền lý tưởng đối với hệ thống mái bao gồm màng chống nóng và
màng dán.
 Tấm mái GH cũng được làm nền để lát gạch lên mái.

  Sự kháng mốc của các sản
phẩm tấm mái GH được thử
nghiệm và sản xuất theo tiêu
chuẩn ASTM D 3273. Tuy nhiên
không có loại vật liệu nào có
khả năng kháng mốc hoàn toàn.
Các sản phẩm tấm có thể giúp
gia tăng khả năng kháng mốc.

Tổng quan về sản phẩm:

Các ứng dụng.

Tính đa dụng của tấm mái GH:

Các hệ thống.

* Tấm phủ.
* Tấm lợp (Bảo vệ) ngăn lửa).
* Tấm lót (Cách nhiệt).
* Tấm lợp, phủ lại.
* Tấm chống hoà tan và chống nóng.
* Dùng để làm mới hoặc sửa chữa.
* Dùng làm chất nền chống lại sự ngưng tụ
của hơi nước.
* Dùng ngoài trời để bảo vệ công trình.
* Dùng làm nền cho tường chắn và lát ngoài
ban công.

* Lớp đơn (Nhựa cách nhiệt và đàn hồi).
* Rải chất chống cháy, lạnh và nóng.
* Hệ thống lợp mái (Nhựa đường và xỉ than).
* Hệ thống khung thép.
* Mái tôn.
* Tấm mái dán.
* Bơm (Xịt) bọt.
* Màng chất lỏng.
* Hệ thống mái gạch hoặc ngói.

Trường học và các toà nhà trụ sở:
Làm tốt hơn khả năng kháng lửa để bảo vệ sự an toàn cho
người sử dụng.
Dùng để che chắn những thiết bị chăm sóc sức khoẻ:
 Kháng lửa và làm giản sự phát triển tiền tàng của nấm
mốc là rất quan trọng.
Các sân bay lớn: Kháng lửa và cách âm giúp khách có
cảm giác an toàn và thoải mái.
 Dây truyền sản xuất lớn: Khả năng chống mưa đá tốt
hơn nên không làm hư hại do đó tiết kiệm được chi phí
cho chủ sở hữu và nhà quản lý.
Các thiết bị sản xuất: Có khả năng chịu lửa trong một
thời gian dài.
Nhà thờ và nhà hộ sinh: Kháng lửa tốt hơn để đảm bảo
cho đầu óc thoải mái và yên lặng nơi mà luôn bị chỉ trích.
Các đấu trường thể thao: Bền và kháng lửa tốt hơn toạ
ra sự an toàn cho khán giả.
Các nhà máy chế biến thức ăn: Kháng ẩmvà mốc tạo
nên môi trường không khí bên trong tốt hơn.
Những khu giải trí gần biển: Nâng cao khả năng chống
gió thổi từ biển vào, bảo vệ khỏi thời tiết khắc nghiệt.

Tấm mái chịu lửa rất tốt khi lợpcho mái tôn và
những loại mái dễ bắt lửa hoặc theo những yêu
cầu chống cháy. Các yếu tố chống cháy này kiểm
soát và giới hạn nhiên liệu, góp phần loại trừ sự
cháy. Tấm lợp (Mái) đáp ứng được những yêu cầu
nhiệt lượng với hệ số căng trải ngon lửa bằng 0 và
không phát tán khói.

Khu vực nên dùng tấm mái GH:
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Các đặc tính tiêu chuẩn và phân loại:

Tấm lót mái GH:

Các đặc tính.

* Độ dài tiêu chuẩn.

1220+_3

* Độ dày danh nghĩa (mm).

* Độ rộng tiêu chuẩn.

6.4 mm

2440+_6.42440+_6.4

12.7 mm 15.9 mm

12.7 +_0.7
1220+_3

19.5 +_0.7

1220+_3

2440+_6.4

* Trọng lượng danh nghĩa.

2-5/8" 5" 8"

Vải thỷ tinh.Vải thỷ tinh.Vải thỷ tinh.* Bề mặt.

6.4 + 1.5

50

* Chịu lực.

* Sức bền.

* Độ dẫn từ.

* Giá trị R.

80 100

323550

28 56 67

8.5 x 10-6 8.5 x 10-68.5 x 10-6

10%10%10%

6.25 x 10-86.25 x 10-86.25 x 10-8

* Sự biến đổi nhiệt độ khi thay đổi nhiệt độ.

* Sự biến đổi nhiệt độ khi thay đổi độ ẩm.

* Sự hút nước (Tối đa).

* Chịu nén danh nghĩa (Số pound/inch).

* Hút nước bề mặt danh nghĩa (Gam).

* Căng trải ngọn lửa và phát tán khói.

500 - 900 500 - 900 500 - 900

Kháng mốc.

2.5 2.5

0/0

2.5

0/0 0/0

Kháng mốc. Kháng mốc.* Khả năng kháng mốc.

* Phạm vi uốn. 12 20 30

Giới thiệu ứng dụng hệ thống mái:

Hệ thống mái. Tấm lợp GH

Lớp đơn dán
Có tất cả các đặc tính cần thiết chống chịu tốt và
ngăn lửa và duy trì ngăn lửa trong thời gian dài.

Lớp đơn dán

Cháy.

Có thể được chấp nhận, có thể yêu cầu chặt hơn
và cho kết quả làm khô không mong muốn.

Lớp đơn dán (Dung môi hoà tan)

Lạnh.

Lớp phủ.

Ghép.

Xịt bọt.

Dán.

Cách nhiệt.

Dễ cháy.
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Những so sánh chất nền:

Biểu đồ so sánh chất nền lợp mái.

Sức hút nước

Xuất rạn nứt.

Sự hút ẩm.

(Số pound/inch)

(Độ ẩm đạt được từ 50% đến 90% độ ẩm liên quan).

Max Max

Max
Max

(Số pound/inch)
Sức bền nén.

2 Giờ

1/2"

Tấm đá   Tấm đá  Tấm đá    Tấm sợi    Tấm thạch cao
   1/4"       1/2"            3/4"                         bao  giấy
                                                                       1/2"

2 Giờ

Tấm GH    Tấm đá    Tấm đá      Tấm sợi

1/4"           1/2"          3/4"

Tấm GH       Tấm đá      Tấm đá     Tấm sợi   Tấm thạch cao
                                                                           bao giấy1/4"           1/2"          3/4"

Tấm lợp      Tấm lót     Tấm đá     Tấm đá    Tấm sợi     Tấm sợi
1/4"              1/2"          1/2"           3/4"

26

38

18

244

12

136

375

6096

18

50

40

181

19

136

1500

350-370

1276

(% trọng lượng).

12.64

2.83

4.12

1.86

4.44

2.58

41

943

39 19 49

350
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Những so sánh chất nền mái*

70

60

50

40

30

20

10

0

Tấm thạch cao GH.

Tấm sợi.

Tấm thạch cao
 bao giấy.

Sức hút nước:
(% trong lượng).

Trong khoảng 2 giờ.

70

60

50

40

30

20

10

0

Hút ẩm
Độ ẩm đạt được từ 50% đến 90%
độ ẩm liên quan.

Tấm thạch cao GH.

Tấm sợi.

Tấm thạch cao
 bao giấy.

Trong khoảng 2 giờ.

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Tấm thạch cao GH.

Tấm sợi.

Tấm thạch cao
 bao giấy.

Xuất đứt vỡ:
(Số cân Anh / inch).

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Tấm thạch cao GH.

Tấm sợi.

Tấm thạch cao
 bao giấy.

Sức chịu nén:
(Số cân Anh / inch).

1st Qtr

1st Qtr

Tấm phủ cho hệ thống dán*.

A. Màng phủ.
B. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm được đặt trực tiếp dưới màng lợp. Trong ứng dụng này,
tấm GH sẽ đỡ màng mái cách ly bảo vệ. Tấm lợp GH có thể giúp đạt được hệ số chịu lửa
cho hệ thống khi liên kết A, B và C.
C. Cấu trúc tầng mái.
D. Bọt cách ly cứng.

Chất nền làm ngưng tụ hơi nước*.

A. Màng phủ.
B. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm được gắn với tầng mái. màng phủ được gắn với Mastic,
nhựa đường nóng hoặc keo dán.
C. Bọt cách ly cứng.
D, Chất làm giảm sự ngưng tụ của hơi nước.
E. Cấu trúc tâng mái.
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Che lấp các vết của lớp vải cách ly *

A. Màng nhựa đường.
B. Tấm lợp GH, tối thiểu 6.4 mm có thể được gắn bằng keo dán, Mastic hoặc bọt
cách nhiệt.
C. Lớp cách ly cứng.
D. Tấm lợp GH, tối thiểu 6.4 mm.
E. Cấu trúc tầng mái.

Cách nhiệt mái tôn và mái ngói *

A. Mái tôn rãnh.
B. Chất ngăn nước thứ hai.
C. Tấm GH, tối thiểu 6.4 mm cung cấp khả năng cách nhiệt khi liên kết với hệ
thống mái tôn hoặc mái ngói.
   Đồng thời giảm têng ồn và chống mưa đá.
D. Lớp cách ly.
E. Hệ thống mái tôn.

Dùng để sửa lại mái *

A. Màng mái mới (Riêng biệt).
B. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm được sử dụng như một tấm phủ. Các tấm được
đặt lên trên bề mặt của màng mái hiện tại có chức năng liên kết giữa màng mái
cũ và màng mái mới.
C. Tổ hợp mái hiện tại (Cũ).
D. Trần mái tôn.

A. Lớp màng.
B. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm (Tuỳ ý).
C. Chất cách ly bằng loại nhựa chắc có tính cách nhiệt điện tốt.
D. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm có khả năng cách nhiệt, được lắp đặt trực tiếp
với mái tôn.
E.Mái tôn.

Dùng để cách nhiệt *

Dùng làm lót tấm ngăn lửa *

A. Màng mái.
B. Bột cách ly cứng tuỳ ý (Tuỳ ý).
C. Tấm GH tối thiểu 6.4 mm được sử dụng như một loại tấm cách nhiệt đặt dưới
bọt cách ly cứng ở trên bề mặt trần dễ bắt lửa như trần gỗ.
D. Hệ trần gỗ.

A. Đầu tường.
B. Tấm lợp GH tối thiểu 12.7 mm đực gắn vào hệ khung gỗ hoặc thép.
C. Tường vách, vách.
D. Tường hoàn thiện.
E. Màng ngăn nước.
F. Nẹp.
G. Tấm lợp GH.
H. Lớp cách ly bọt cứng.
I. Cấu trúc nền mái.

Dùng làm nền cho tường chắn hoặc lan can*
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A. Lớp gỗ đơn.
B. Chất nỉ hữu cơ.
C. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm được dùng để lót cho lớp gỗ dễ bắt lửa.
D. Mái dễ bắt lửa.

Chất lót đơn (Cả gỗ và thép)*

A. Ngói xi măng hoặc đất sét.
B. lớp bọt.
C. Tấm dán ngăn nước.
D. Tấm lợp GH.
E. Mái tôn.

Ngói (Gạch) dán bọt *

  Khi âm thanh đi xuyên qua tổ hợp mái lợp GH sẽ bị giữ nguyên ở bên ngoài. Tiếng ồn ở những khu vực quanh sân bay, môi trường đô thị hay
những trang thiệt bị phát ra sẽ phá vỡ không gian yên tĩnh của ngôi nhà. Dùng tấm lợp GH làm cho mái có thể góp phần cách ân hiệu quả. ( Sơ đồ) .

Kiểm soát âm thanh *

Nguồn âm thanh 65 DB

# 1 và # 2

39 STC

# 4 và # 5

26 DB

# 11 và # 12

# 6 và # 7

A. Lớp màng.
B. Tấm lợp GH 19.5 mm.
C. Chất bột cách ly.
D. Mát tôn.

Sự cách âm hiệu quả của tấm GH

0 20 30 40

Sự truyền đi của âm thanh được đo bằng đơn vị Decibel, cường độ âm thanh được tính trong phạm vi tần số 80 - 500 Hz qua vật cản. Mức độ âm
thanh bên ngoài được giảm bởi chỉ số STC, nếu kết quả gần tới hoặc dưới mức cần thiết, mức độ âm thanh bên trong sẽ không nghe được hoặc sẽ
không làm ảnh hưởng tới môi trường bên trong.

Kháng lửa trong thời gian dài *
Sự bảo vệ chống lửa của tấm mái  GH là mối quan tâm thiết yếu của nhà thiết kế, chủ dự án hoặc chủ sở hữu. Tấm lợp GH sẽ duy trì hiêu xuất
kháng lửa cho hệ thống mái và có thể tăng hiệu suất kháng lửa cho hệ thống mái, khắc phục những hạn chế của tấm hệ tấm màng lót hoặc chất
cách ly.
Khi dùng hệ thống màng lợp, các nhà thiết kế nên dùng những loại tấm phủ phù hợp với thiết kế và cung nên dùng tấm lợp không bắt lửa: Ví dụ:
Tấm thạch cao GH cốt sợi thuỷ tinh.
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Tấm ngăn lửa *
A. Chất phủ.
B. Tấm lơp GH, tối thiểu 6.4 mm (Tuỳ ý).
C. Chất cách ly.
D. Tấm GH tối thiểu 6.4 mm dùng như một loại vật liệu lót cách nhiệt.
E. Mái tôn.

TẤM GH NGĂN LỬA

Tấm ngăn đối với mái dễ bắt lửa *
A. Chất phủ chống thấm.
B. Tấm lợp (Phủ) GH, tối thiểu 6.4mm.
C. Chất cách ly.
D. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm dùng như một loại vật liệu lợp cách nhiệt và xếp sen kẽ với
nhau so với các mối nối của gỗ dán với khoảng cách tối thiểu là 15 cm.
E. Mái gỗ.

SỬ DỤNG LÀM TẤM MÁI VÀ LÓT CHO CÁC NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP.

Cấu tạo đặc trưng của tấm GH *
A.Màng phủ.
B. Tấm phủ mái GH , tối thiểu 6.4 mm.
C. Chất bọt cách ly cứng.
D. Tấm lót mái GH, tối thiểu 6.4 mm.
E. Mái tôn.
   Do khả năng kháng lửa của tấm lợp GH với các kích cõ 6.4 mm, 12.7 mm và 15.9 mm có
thể đáp ứng được các yêu cầu kiểm tra nhiệt. Tấm GH có độ dày 6.4 mm cũng có thể áp
dụng được các yêu cầu lót cách nhiệt.
   Tấm lợp GH dùng trong xây dựng như một loại vật liệu lót  cách ly. Trông một số tổ hợp,
tấm conf được dùng như một loại vật liệu phủ (Độ dày: 6.4 mm, 12.7 mm và 15.9 mm) ở một
số hệ thống khác, tấm có thể được sử dụng vừa là tấm lót vừa là tấm lợp.

NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU SỨC GIÓ.

  Khả năng chống gió của tổ hợp mái đạt được bởi việc gắn và dán các thành phần của mái với cấu trúc mái. Khả năng này được thử theo FM
4470.
  Việc thiết lập các yếu tố an toàn và kháng gió là nhiệm vụ của những nhà chức trách, nhà thiết kế khi thi công thiết kế tấm mái. Trong những
tài liệu này, một số yếu ttó được xem như là để xác định áp xuất trong yêu cầu thiết kế, nhưng không giới hạn tới chiều cao của công trình, sự
gồ ghề của nền và yếu tố ngoài trời (Mưa gió). Khi áp suất thiết kế được xác định, tổ hợp mái sẽ được các nhà thiết kế lựa chọn.

TỶ LỆ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU SỨC GIÓ.

Kháng sức gió: 150 psf.

Mái: 22 MSG (Tối thiểu).
Chất cách ly: (Tuỳ ý):
Tối đa là 50.8 mm.
Tấm ngăn: Tấm lợp GH,
dày tối thiểu 15.9 mm.
Các vít chốt: Số lượng
đinh vít là 15 (hoặc tương
đương) với kích thước 76
mm ưng với mái tôn chống
gỉ (26 MSG). Mỗi vít có 2
sq.ft.
Chất cách ly:
Polyisocyanurate, độ dày
tối thiểu từ12.7 mm đến
2.54 cm, ngăn nhiệt.
Tấm ngăn: Tấm lợp GH có
độ dày tối thiểu 12.7 mm,
ngăn nhiệt.
Lớp màng: Lớp màng
chống nóng hoặc hệ thống
màng rải nhựa đường.

Kháng gió: 190 psf.

Mái: 22MSG (Tối thiểu).
Chất cách ly:
Chất Polyisocyanurate: Độ dày tối thiểu
25.4 mm, loại trừ nước hoặc các chất
lỏng khác.
Tấm ngăn: Tấm lợp GH, dày tối thiểu
15.9 mm, loại trừ nhiệt.
Các vít chốt: Số lượng đinh vít là 15
(Hoặc tương đương) với kích thước
76 mm ứng với mái tôn chống gỉ
(26 MSG). Mỗi vít có 2 sq.ft.
Lớp màng: Lớp màng chống nóng hoặc
hệ thống màng rải nhựa đường.

Kháng gió: 245 psf.

Mái: 22 MSG (Tối thiểu)
Chất cách ly:
Polyisocyanurate: Tấm lợp GH, dày tối
thiểu 24.4 mm loại trừ các chất nước
và các chất lỏng khác.
Tấm ngăn: Tấm lợp GH dày tối thiểu
15.9 mm, loại trừ nhiệt.
 Các vít chốt: Số lượng đinh vít là
15 (Hoặc tương đương) với kích thước
76 mm ứng với mái tôn chống gỉ
(26 MSG). Mỗi vít có 2 sq.ft.
Lớp màng: Lớp màng chống nóng
hoặc hệ thống màng giải nhựa đường.
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TẤM LỢP GH ĐẠT ĐƯỢC CHỈ SỐ ÁP XUẤT CHỐNG CHỊU GIÓ CHO PHÉP.

CÁC LOẠI HỆ THỐNG VÀ MÔ TẢ

Các loại hệ thống và mô tả

Màng dán cách nhiệt.

Tấm lợp GHSức gió (PSF) Tấm lợp GH

6.4 mmFM 60 12

A. Lớp màng đơn.
B. Tấm lợp GH,
 tối thiểu 6.4 mm.
C. Lớp cách ly.

D. Tấm lợp GH tối thiểu
12.7 mm(Tuỳ ý).
E. Mái tôn.
F. Đinh vít (Xem sơ đồ).

(Bao gồm cả màng gia cường hoặc không gia cường).

A. Màng bám.
B. Tấm lợp GH tối
thiểu 6.4 mm.
C. Lớp cách ly.

FM 60

FM 90

FM 60

FM 60

FM 60

FM 90

FM 60

FM 90

6.4 mm

12.9 mm

12.9 mm

FM 285

FM 180

FM 90

FM 90

FM 90

15.9 mm

15.9 mm

6.4 mm
6.4 mm

12.9 mm

12.9 mm

15.9 mm

15.9 mm

15.9 mm

12

10

24

15

10

12.9 mm

8

8

15

12

12

8

8

32

D. Tấm GH tối thiểu 12.7 mm.
E. Mái tôn.
F. Đinh vít (Xem sơ đồ).

(Màng tối thiểu 3 lớp, Modbit nấu chảy
hoặc nhưa đường nóng).

FM 60

FM 60

FM 60

FM 60

FM 60

FM 60

FM 90

FM 90

FM 90

FM 90

FM 90

6.4 mm

6.4 mm

12.9 mm

12.9 mm

15.9 mm

12.9 mm

12.9 mm

6.4 mm

6.4 mm

15.9 mm

15.9 mm

FM - 135

FM - 255

FM - 135
12.9 mm

12.9 mm

12.9 mm

12

9

8

32

24
20

8

9

8

12

8

8
8

8

Các thành phần trên làm giảm sự ngưng tụ của hơi nước
được gắn với nhau bằng nhựa đường nóng hoặc keo dán

F. Tấm lợp GH tối
thiểu 12.7mm.
G. Mái tôn.
H. Đinh vít.

A. Màng dán.
B. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm.
C. Chất cách ly (Tuỳ ý).
D. Keo dán.
E. Chất làm giảm ngưng tụ hơi
nước.

Màng bám nhựa đường.

Màng bám nhựa đường.

FM 60

FM 60

FM 90

FN 90

15.9 mm

15.9 mm

15.9 mm

15.9 mm

8

8

8

8
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Chất cách ly.

E. Tấm lơp GH tối thiểu
12.7mm.
F. Mái tôn.
G. Đinh vít.

A. màng bám.
B. Tấm lợp GH tối thiểu
6.4 mm (Tuỳ ý).
C. Bọt cách ly cứng.
D. Nhựa đường.

Mật độ vít phải phù hợp.

FM 60

FM 90

12.7 mm Hoặc
15.9 mm

12.7 mm Hoặc
15.9 mm

8

8
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MÔ HÌNH BẮN ĐINH VÍT.

4 Vít / Tấm

8 Vít / Tấm

Chú ý: Chất cách ly đầu tiên yêu cầu tối thiểu 4 vít.

9 Vít / Tấm

9 Vít / Tấm

15 Vít / Tấm12 Vít / Tấm10 Vít / Tấm

16 Vít / Tấm 18 Vít / Tấm 20 Vít / Tấm 24 Vít / Tấm 32 Vít / Tấm
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CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TẤM LỢP GH

1.0 MÔ TẢ SẢN PHẨM:
A. Đặc tính.
   1. Ngăn nhiệt .
   2. Tấm bảo vệ mái.
   3. Tấm sửa chữa.

PHẦN I-GIỚI THIỆU CHUNG.

B. Các thông số liên quan khác.
  1. Lớp cách ly mái.
  2. Màng cách ly mái.
  3. Đinh vít.

1.1 THÔNH TIN SẢN PHẨM.
 A. Thông tin sản phẩm: Được mô tả bởi nhà sản xuất về các sản phẩm của vật liệu, độ dày, kích cỡ và khả năng kháng lửa.
 B. Mô tả tính năng: Tấm lợp GH kết hợp với hệ thống keo dán và vít có thể chống chịu được gió.
C. Chứng nhận: Sản phẩm có thể đát ứng được các yêu cầu kháng lửa.
1.2 VẬN CHUYỂN LƯU KHO, QUẢN LÝ VÀ MUA BÁN.
 A. Vận chuyên không để làm sứt mẻ, dùng nhựa để bọc tấm nhằm tránh độ ẩm xâm nhập làm hư hại tấm trong suất thời
gian vận chuyển cũng như lưu kho.
 B. Bảo quản tấm trong điều kiện kho ráo. Nếu để bên ngoài thì phải kê giá cao, tránh tiếp xúc với bề mặt đất và che bằng
vật liệu chống thấm dột. Luôn giữ tấm khô ráo cho đến khi sử dụng.
1.3 GIỚI HẠN SỬ DỤNG.
 A. Tấm GH được thiết kế dùng cho hệ thống mái lợp của các công trình. Thực tế sử dụng của tấm GH như là một thành
phầm của mái lợp là nhiêm vụ của nhà thiết kế. Tấm lợp GH không nhằm đưa ra dịch vụ thiết kế toàn bộ hệ thống mái.
 B. Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới chất lượng của tấm lợp GH như: Thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm... (Khi thi công) và kỹ
thuật có thể gây hậu quả bất lợi cho hệ thống mái lợp. Liên hệ với nhà sản xuất để được hướng dẫn cụ thể.
 C. Tâm GH pahỉ được đóng gói và bảo quản đúng yêu cầu đẻ tránh độ ẩm nấm mốc, chất đóng, thời tiết, điều này có thể
ảnh hưởng tới khi sử dụng. Bảo vệ ở nơi khô thoáng.
 D. Tấm phải được giữ khô thoáng trước và sau khi lắp đặt. Tránh độ ẩm thâm nhập vào kết cấu.
 E. Các mép và đầu tấm nên được xếp khít nhau khi lắp đặt.
 F. Tránh đọng nước trên mặt tấm lợp GH trong và sau khi lắp đặt. Tránh có quá nhiều lỗ thoát khí, lò sưởi trực tiếp trong
suất những tháng mùa đông. Tranh dung tấm trong điều kiện mưa gió sương mù hay bất kỳ điều kiện thời tiết nào có thể
làm đọng nước trên bề mặt tấm.

G. Cần loại bỏ nước giữa tấm GH và màng lợp theo đúng nguyên tắc của nhà sản xuất và nhà thiết kế.
H. Khi dùng dung môi hoà tan keo dán cần xem thời gian vừa đủ để tránh dung môi có thể chảy ra làm hư hại các
thành phần của mái.
I. Đường rãnh mái tối đa là 15.9 mm đến 58 mm đối với tấm GH 6.4.
J. Nên bảo quản tránh những yếu tố bất thường, quá tải hoặc đi lại, xe kéo xẽ làm hư hại tấm.
K. Không nên dùng tấm có kích thước 6.4 mm cho những ứng dụng tường chắn hoặc ngoài lan can.
L. Kết hợp với tấm màng để chống nóng.
       1. Khi dùng tấm lợp GH nên dùng nhiệt độ của nhựa đường tối đa với loại 3 là 4250F đến 4500F. Tuy nhiên điều này
cũng gây bất lợi cho hệ thống mái. Những gợi ý này nhằm đảm bảo cho khả năng cũng như tác dụng của hệ thống mái
tốt hơn. Chúng không có quy định cụ thể về thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn.
       2. Nếu các vấn đề xẩy ra khi dùng tấm GH kể cả trước, sau và trong khi lắp đặt hãy liện hệ với nhà sản xuất để
được hỗ trợ kỹ thuật: Đương day nóng: (04) 766 2657.
M. Đối với nhựa đường cách nhiệt hoặc xỉ than kết hợp trực tiếp với tấm lợp GH theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

N. Tấm GH là vật liệu làmnền tốt hơn trong việc sử dụng vào mục đích kháng lửa.
    1. Đảm bảo kỹ thuật chống cháy.
       a. Hạn chế sức nóng đi qua tấm vào bên trong.
       b. hạn chế sự lan truyền lửa.
    2. Hoàn thiện bề mặt tấm, hoàn toàn khô ráo.
O. Hiệu quả là vị trí tấm lợp GH phải được tính đến trong khi thiết kế tổ hợp mái.
P. Làm cho các nhà sản xuất màng hiểu rõ các yêu cầu của tấm lợp GH.

PHẦN II-LẮP ĐẶT.

GIỚI THIỆU:
A. Cung cấp tấm lợp theo bản vẽ hệ thống gắn chi tiết.
B. Sử dụng tối đa độ dài của tấm nhằm giảm thiểu các mối nối. Gắn chắc các mối nối vào hệ khung. Xen kẽ các mối nối. Các mép
phải phăng và hoàn toàn khít nhau.
C. Dùng keo dán hoặc các loại vít chống gỉ.
LẮP ĐẶT TẤM:
A. Hệ thống dán: Như gợi ý của nhà sản xuất và keo dán.
B. Hệ thống gắn bằng máy: Lắp đặt cùng hướng dẫn đối với tấm kháng gió.
LÀM TƯỜNG CHẮN HOẶC LAN CAN:
A. Khoảng cách giữa các thanh chịu lực của hệ khung tối đa là 40.6 cm đối với tấm 12.7 mm và 60.9 cm đối với tấm 15.9 mm.
B. Vít tối đa 20 cm.

---***HẾT***---
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TẤM LỢP MÁI GH
  Tấm GH được cải tiến tăng độ bền và có tính đa dụng.
Điều này giúp cho tấm mái cứng đặc và ổn định hơn. Qua quá trình sử dụng cho thấy rằng tấm mái GH có thể khắc phục được những điểm yếu (Cong vênh, bong tróc làm giảm giá trị...) và những quy định về tấm mái của các loại tấm sợi gỗ hoặc tấm thạch cao bao giấy.
    * Lõi thạch cao được xử lý để kháng ẩm cách âm. 
    * Kháng lửa và không mục vữa.
    * Chịu lực tốt khi đi lại trên mặt.
    * Dễ thi công và lắp đặt.
    * Là sản phẩm lý tưởng đối với ứng dụng làm màng bọc trực tiếp.
 Tấm được sản xuất với mặt được tạo thuỷ tinh, không bắt lửa, lõi được xử ký kháng ẩm.
 Tấm mái là sự kết hợp tất cả những đặc tính về tiêu chuẩn của tấm mái với bề mặt được xử lý. Việc phủ bề mặt tạo cho tấm thân thiện với người dùng bằng việc cho phép thích hợp với tấm dán do đó sẽ tạo cho hệ thống mái bền và chắc hơn.
 Dùng tấm mái GH bền hơn và tiết kiệm chi phí do giảm số lượng keo dán, bột trét và giảm số lượng vít chố cần thiết để nâng cao chất lượng chịu sức gió.
 Tấm mái GH là một chất nền lý tưởng đối với hệ thống mái bao gồm màng chống nóng và màng dán.
 Tấm mái GH cũng được làm nền để lát gạch lên mái.
  Sự kháng mốc của các sản phẩm tấm mái GH được thử nghiệm và sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM D 3273. Tuy nhiên không có loại vật liệu nào có khả năng kháng mốc hoàn toàn. Các sản phẩm tấm có thể giúp gia tăng khả năng kháng mốc.
Tổng quan về sản phẩm:
Các ứng dụng.
Tính đa dụng của tấm mái GH:
Các hệ thống.
* Tấm phủ.
* Tấm lợp (Bảo vệ) ngăn lửa).
* Tấm lót (Cách nhiệt).
* Tấm lợp, phủ lại.
* Tấm chống hoà tan và chống nóng.
* Dùng để làm mới hoặc sửa chữa.
* Dùng làm chất nền chống lại sự ngưng tụ của hơi nước.
* Dùng ngoài trời để bảo vệ công trình.
* Dùng làm nền cho tường chắn và lát ngoài ban công.
* Lớp đơn (Nhựa cách nhiệt và đàn hồi).
* Rải chất chống cháy, lạnh và nóng.
* Hệ thống lợp mái (Nhựa đường và xỉ than).
* Hệ thống khung thép. 
* Mái tôn.
* Tấm mái dán.
* Bơm (Xịt) bọt.
* Màng chất lỏng.
* Hệ thống mái gạch hoặc ngói. 
Trường học và các toà nhà trụ sở:
Làm tốt hơn khả năng kháng lửa để bảo vệ sự an toàn cho người sử dụng.
Dùng để che chắn những thiết bị chăm sóc sức khoẻ:
 Kháng lửa và làm giản sự phát triển tiền tàng của nấm mốc là rất quan trọng.
Các sân bay lớn: Kháng lửa và cách âm giúp khách có cảm giác an toàn và thoải mái.
 Dây truyền sản xuất lớn: Khả năng chống mưa đá tốt hơn nên không làm hư hại do đó tiết kiệm được chi phí cho chủ sở hữu và nhà quản lý.
Các thiết bị sản xuất: Có khả năng chịu lửa trong một thời gian dài.
Nhà thờ và nhà hộ sinh: Kháng lửa tốt hơn để đảm bảo cho đầu óc thoải mái và yên lặng nơi mà luôn bị chỉ trích.
Các đấu trường thể thao: Bền và kháng lửa tốt hơn toạ ra sự an toàn cho khán giả.
Các nhà máy chế biến thức ăn: Kháng ẩmvà mốc tạo nên môi trường không khí bên trong tốt hơn.
Những khu giải trí gần biển: Nâng cao khả năng chống gió thổi từ biển vào, bảo vệ khỏi thời tiết khắc nghiệt.
Tấm mái chịu lửa rất tốt khi lợpcho mái tôn và những loại mái dễ bắt lửa hoặc theo những yêu cầu chống cháy. Các yếu tố chống cháy này kiểm soát và giới hạn nhiên liệu, góp phần loại trừ sự cháy. Tấm lợp (Mái) đáp ứng được những yêu cầu nhiệt lượng với hệ số căng trải ngon lửa bằng 0 và không phát tán khói.
Khu vực nên dùng tấm mái GH:
www.giahuygypsum.com.vn
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Các đặc tính tiêu chuẩn và phân loại:
Tấm lót mái GH:
Các đặc tính.
* Độ dài tiêu chuẩn.
1220+_3
* Độ dày danh nghĩa (mm).
* Độ rộng tiêu chuẩn.
6.4 mm
2440+_6.4
2440+_6.4
12.7 mm
15.9 mm
12.7 +_0.7
1220+_3
19.5 +_0.7
1220+_3
2440+_6.4
* Trọng lượng danh nghĩa.
2-5/8"
5"
8"
Vải thỷ tinh.
Vải thỷ tinh.
Vải thỷ tinh.
* Bề mặt.
6.4 + 1.5
50
* Chịu lực.
* Sức bền. 
* Độ dẫn từ.
* Giá trị R.
80
100
32
35
50
28
56
67
8.5 x 10-6
8.5 x 10-6
8.5 x 10-6
10%
10%
10%
6.25 x 10-8
6.25 x 10-8
6.25 x 10-8
* Sự biến đổi nhiệt độ khi thay đổi nhiệt độ.
* Sự biến đổi nhiệt độ khi thay đổi độ ẩm.
* Sự hút nước (Tối đa).
* Chịu nén danh nghĩa (Số pound/inch).
* Hút nước bề mặt danh nghĩa (Gam).
* Căng trải ngọn lửa và phát tán khói.
500 - 900
500 - 900
500 - 900
Kháng mốc.
2.5
2.5
0/0
2.5
0/0
0/0
Kháng mốc.
Kháng mốc.
* Khả năng kháng mốc.
* Phạm vi uốn.
12
20
30
Giới thiệu ứng dụng hệ thống mái:
Hệ thống mái.
Tấm lợp GH
Lớp đơn dán
Có tất cả các đặc tính cần thiết chống chịu tốt và ngăn lửa và duy trì ngăn lửa trong thời gian dài.
Lớp đơn dán
Cháy.
Có thể được chấp nhận, có thể yêu cầu chặt hơn và cho kết quả làm khô không mong muốn.
Lớp đơn dán (Dung môi hoà tan)
Lạnh.
Lớp phủ.
Ghép.
Xịt bọt.
Dán.
Cách nhiệt.
Dễ cháy.
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Những so sánh chất nền:
Biểu đồ so sánh chất nền lợp mái.
Sức hút nước
Xuất rạn nứt.
Sự hút ẩm.
(Số pound/inch)
(Độ ẩm đạt được từ 50% đến 90% độ ẩm liên quan).
Max
Max
Max
Max
(Số pound/inch)
Sức bền nén.
2 Giờ
1/2"
Tấm đá   Tấm đá  Tấm đá    Tấm sợi    Tấm thạch cao 
   1/4"       1/2"            3/4"                         bao  giấy
                                                                       1/2"
2 Giờ
Tấm GH    Tấm đá    Tấm đá      Tấm sợi
1/4"           1/2"          3/4"
Tấm GH       Tấm đá      Tấm đá     Tấm sợi   Tấm thạch cao
                                                                                    bao giấy
1/4"           1/2"          3/4"
Tấm lợp      Tấm lót     Tấm đá     Tấm đá    Tấm sợi     Tấm sợi
1/4"              1/2"          1/2"           3/4"
26
38
18
244
12
136
375
60
96
18
50
40
181
19
136
1500
350-370
1276
(% trọng lượng).
12.64
2.83
4.12
1.86
4.44
2.58
41
943
39
19
49
350
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Những so sánh chất nền mái*
70
 
60
 
50
 
40
 
30
 
20
 
10
 
0
Tấm thạch cao GH.
 
Tấm sợi.
 
Tấm thạch cao
 bao giấy.
Sức hút nước:
(% trong lượng).
Trong khoảng 2 giờ.
70
 
60
 
50
 
40
 
30
 
20
 
10
 
0
Hút ẩm
Độ ẩm đạt được từ 50% đến 90% độ ẩm liên quan.
Tấm thạch cao GH.
 
Tấm sợi.
 
Tấm thạch cao
 bao giấy.
Trong khoảng 2 giờ.
90
 
80
 
70
 
60
 
50
 
40
 
30
 
20
 
10
 
0
Tấm thạch cao GH.
 
Tấm sợi.
 
Tấm thạch cao
 bao giấy.
Xuất đứt vỡ:
(Số cân Anh / inch).
100
 
90
 
80
 
70
 
60
 
50
 
40
 
30
 
20
 
10
 
0
Tấm thạch cao GH.
 
Tấm sợi.
 
Tấm thạch cao
 bao giấy.
Sức chịu nén:
(Số cân Anh / inch).
1st Qtr
1st Qtr
Tấm phủ cho hệ thống dán*.
A. Màng phủ.
B. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm được đặt trực tiếp dưới màng lợp. Trong ứng dụng này, tấm GH sẽ đỡ màng mái cách ly bảo vệ. Tấm lợp GH có thể giúp đạt được hệ số chịu lửa cho hệ thống khi liên kết A, B và C.
C. Cấu trúc tầng mái.
D. Bọt cách ly cứng. 
Chất nền làm ngưng tụ hơi nước*.
A. Màng phủ.
B. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm được gắn với tầng mái. màng phủ được gắn với Mastic, nhựa đường nóng hoặc keo dán.
C. Bọt cách ly cứng.
D, Chất làm giảm sự ngưng tụ của hơi nước.
E. Cấu trúc tâng mái.
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Che lấp các vết của lớp vải cách ly *
A. Màng nhựa đường.
B. Tấm lợp GH, tối thiểu 6.4 mm có thể được gắn bằng keo dán, Mastic hoặc bọt cách nhiệt.
C. Lớp cách ly cứng.
D. Tấm lợp GH, tối thiểu 6.4 mm.
E. Cấu trúc tầng mái.
Cách nhiệt mái tôn và mái ngói *
A. Mái tôn rãnh.
B. Chất ngăn nước thứ hai.
C. Tấm GH, tối thiểu 6.4 mm cung cấp khả năng cách nhiệt khi liên kết với hệ thống mái tôn hoặc mái ngói.
   Đồng thời giảm têng ồn và chống mưa đá.
D. Lớp cách ly.
E. Hệ thống mái tôn.
Dùng để sửa lại mái *
A. Màng mái mới (Riêng biệt).
B. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm được sử dụng như một tấm phủ. Các tấm được đặt lên trên bề mặt của màng mái hiện tại có chức năng liên kết giữa màng mái cũ và màng mái mới.
C. Tổ hợp mái hiện tại (Cũ).
D. Trần mái tôn.
A. Lớp màng. 
B. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm (Tuỳ ý).
C. Chất cách ly bằng loại nhựa chắc có tính cách nhiệt điện tốt.
D. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm có khả năng cách nhiệt, được lắp đặt trực tiếp với mái tôn.
E.Mái tôn.
Dùng để cách nhiệt *
Dùng làm lót tấm ngăn lửa *
A. Màng mái.
B. Bột cách ly cứng tuỳ ý (Tuỳ ý).
C. Tấm GH tối thiểu 6.4 mm được sử dụng như một loại tấm cách nhiệt đặt dưới bọt cách ly cứng ở trên bề mặt trần dễ bắt lửa như trần gỗ.
D. Hệ trần gỗ.
A. Đầu tường.
B. Tấm lợp GH tối thiểu 12.7 mm đực gắn vào hệ khung gỗ hoặc thép.
C. Tường vách, vách.
D. Tường hoàn thiện.
E. Màng ngăn nước.
F. Nẹp.
G. Tấm lợp GH.
H. Lớp cách ly bọt cứng.
I. Cấu trúc nền mái.
Dùng làm nền cho tường chắn hoặc lan can* 
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A. Lớp gỗ đơn.
B. Chất nỉ hữu cơ.
C. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm được dùng để lót cho lớp gỗ dễ bắt lửa.
D. Mái dễ bắt lửa.
Chất lót đơn (Cả gỗ và thép)*
A. Ngói xi măng hoặc đất sét.
B. lớp bọt.
C. Tấm dán ngăn nước.
D. Tấm lợp GH.
E. Mái tôn.
Ngói (Gạch) dán bọt *
  Khi âm thanh đi xuyên qua tổ hợp mái lợp GH sẽ bị giữ nguyên ở bên ngoài. Tiếng ồn ở những khu vực quanh sân bay, môi trường đô thị hay những trang thiệt bị phát ra sẽ phá vỡ không gian yên tĩnh của ngôi nhà. Dùng tấm lợp GH làm cho mái có thể góp phần cách ân hiệu quả. ( Sơ đồ) .
Kiểm soát âm thanh *
Nguồn âm thanh 65 DB
# 1 và # 2
39 STC
# 4 và # 5
26 DB
# 11 và # 12
# 6 và # 7
A. Lớp màng.
B. Tấm lợp GH 19.5 mm.
C. Chất bột cách ly.
D. Mát tôn. 
Sự cách âm hiệu quả của tấm GH
0
20
30
40
Sự truyền đi của âm thanh được đo bằng đơn vị Decibel, cường độ âm thanh được tính trong phạm vi tần số 80 - 500 Hz qua vật cản. Mức độ âm thanh bên ngoài được giảm bởi chỉ số STC, nếu kết quả gần tới hoặc dưới mức cần thiết, mức độ âm thanh bên trong sẽ không nghe được hoặc sẽ không làm ảnh hưởng tới môi trường bên trong.
Kháng lửa trong thời gian dài *
Sự bảo vệ chống lửa của tấm mái  GH là mối quan tâm thiết yếu của nhà thiết kế, chủ dự án hoặc chủ sở hữu. Tấm lợp GH sẽ duy trì hiêu xuất kháng lửa cho hệ thống mái và có thể tăng hiệu suất kháng lửa cho hệ thống mái, khắc phục những hạn chế của tấm hệ tấm màng lót hoặc chất cách ly.
Khi dùng hệ thống màng lợp, các nhà thiết kế nên dùng những loại tấm phủ phù hợp với thiết kế và cung nên dùng tấm lợp không bắt lửa: Ví dụ: Tấm thạch cao GH cốt sợi thuỷ tinh.
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Tấm ngăn lửa *
A. Chất phủ.
B. Tấm lơp GH, tối thiểu 6.4 mm (Tuỳ ý).
C. Chất cách ly.
D. Tấm GH tối thiểu 6.4 mm dùng như một loại vật liệu lót cách nhiệt.
E. Mái tôn.
TẤM GH NGĂN LỬA
Tấm ngăn đối với mái dễ bắt lửa *
A. Chất phủ chống thấm.
B. Tấm lợp (Phủ) GH, tối thiểu 6.4mm.
C. Chất cách ly.
D. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm dùng như một loại vật liệu lợp cách nhiệt và xếp sen kẽ với nhau so với các mối nối của gỗ dán với khoảng cách tối thiểu là 15 cm.
E. Mái gỗ.
SỬ DỤNG LÀM TẤM MÁI VÀ LÓT CHO CÁC NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP.
Cấu tạo đặc trưng của tấm GH *
A.Màng phủ.
B. Tấm phủ mái GH , tối thiểu 6.4 mm.
C. Chất bọt cách ly cứng.
D. Tấm lót mái GH, tối thiểu 6.4 mm.
E. Mái tôn.
   Do khả năng kháng lửa của tấm lợp GH với các kích cõ 6.4 mm, 12.7 mm và 15.9 mm có thể đáp ứng được các yêu cầu kiểm tra nhiệt. Tấm GH có độ dày 6.4 mm cũng có thể áp dụng được các yêu cầu lót cách nhiệt.
   Tấm lợp GH dùng trong xây dựng như một loại vật liệu lót  cách ly. Trông một số tổ hợp, tấm conf được dùng như một loại vật liệu phủ (Độ dày: 6.4 mm, 12.7 mm và 15.9 mm) ở một số hệ thống khác, tấm có thể được sử dụng vừa là tấm lót vừa là tấm lợp.
NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU SỨC GIÓ.
  Khả năng chống gió của tổ hợp mái đạt được bởi việc gắn và dán các thành phần của mái với cấu trúc mái. Khả năng này được thử theo FM 4470.
  Việc thiết lập các yếu tố an toàn và kháng gió là nhiệm vụ của những nhà chức trách, nhà thiết kế khi thi công thiết kế tấm mái. Trong những tài liệu này, một số yếu ttó được xem như là để xác định áp xuất trong yêu cầu thiết kế, nhưng không giới hạn tới chiều cao của công trình, sự gồ ghề của nền và yếu tố ngoài trời (Mưa gió). Khi áp suất thiết kế được xác định, tổ hợp mái sẽ được các nhà thiết kế lựa chọn.
TỶ LỆ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU SỨC GIÓ.
Kháng sức gió: 150 psf.
 
Mái: 22 MSG (Tối thiểu).
Chất cách ly: (Tuỳ ý):
Tối đa là 50.8 mm. 
Tấm ngăn: Tấm lợp GH, dày tối thiểu 15.9 mm.
Các vít chốt: Số lượng đinh vít là 15 (hoặc tương đương) với kích thước 76 mm ưng với mái tôn chống gỉ (26 MSG). Mỗi vít có 2 sq.ft.
Chất cách ly:
Polyisocyanurate, độ dày tối thiểu từ12.7 mm đến 2.54 cm, ngăn nhiệt. 
Tấm ngăn: Tấm lợp GH có độ dày tối thiểu 12.7 mm, ngăn nhiệt.
Lớp màng: Lớp màng chống nóng hoặc hệ thống màng rải nhựa đường.
Kháng gió: 190 psf.
 
Mái: 22MSG (Tối thiểu).
Chất cách ly: 
Chất Polyisocyanurate: Độ dày tối thiểu 25.4 mm, loại trừ nước hoặc các chất lỏng khác.
Tấm ngăn: Tấm lợp GH, dày tối thiểu 15.9 mm, loại trừ nhiệt.
Các vít chốt: Số lượng đinh vít là 15 (Hoặc tương đương) với kích thước 
76 mm ứng với mái tôn chống gỉ 
(26 MSG). Mỗi vít có 2 sq.ft.
Lớp màng: Lớp màng chống nóng hoặc hệ thống màng rải nhựa đường.
Kháng gió: 245 psf.
 
Mái: 22 MSG (Tối thiểu)
Chất cách ly:
Polyisocyanurate: Tấm lợp GH, dày tối thiểu 24.4 mm loại trừ các chất nước và các chất lỏng khác.
Tấm ngăn: Tấm lợp GH dày tối thiểu 15.9 mm, loại trừ nhiệt.
 Các vít chốt: Số lượng đinh vít là 
15 (Hoặc tương đương) với kích thước 
76 mm ứng với mái tôn chống gỉ 
(26 MSG). Mỗi vít có 2 sq.ft.
Lớp màng: Lớp màng chống nóng hoặc hệ thống màng giải nhựa đường.
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TẤM LỢP GH ĐẠT ĐƯỢC CHỈ SỐ ÁP XUẤT CHỐNG CHỊU GIÓ CHO PHÉP.
CÁC LOẠI HỆ THỐNG VÀ MÔ TẢ
Các loại hệ thống và mô tả
Màng dán cách nhiệt.
Tấm lợp GH
Sức gió (PSF)
Tấm lợp GH
6.4 mm
FM 60
12
A. Lớp màng đơn.
B. Tấm lợp GH,
 tối thiểu 6.4 mm.
C. Lớp cách ly.
D. Tấm lợp GH tối thiểu 12.7 mm(Tuỳ ý).
E. Mái tôn.
F. Đinh vít (Xem sơ đồ).
(Bao gồm cả màng gia cường hoặc không gia cường).
A. Màng bám.
B. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm.
C. Lớp cách ly.
FM 60
FM 90
FM 60
FM 60
FM 60
FM 90
FM 60
FM 90
6.4 mm
12.9 mm
12.9 mm
FM 285
FM 180
FM 90
FM 90
FM 90
15.9 mm
15.9 mm
6.4 mm
6.4 mm
12.9 mm
12.9 mm
15.9 mm
15.9 mm
15.9 mm
12
10
24
15
10
12.9 mm
8
8
15
12
12
8
8
32
D. Tấm GH tối thiểu 12.7 mm.
E. Mái tôn.
F. Đinh vít (Xem sơ đồ).
(Màng tối thiểu 3 lớp, Modbit nấu chảy hoặc nhưa đường nóng).
FM 60
FM 60
FM 60
FM 60
FM 60
FM 60
FM 90
FM 90
FM 90
FM 90
FM 90
6.4 mm
6.4 mm
12.9 mm
12.9 mm
15.9 mm
12.9 mm
12.9 mm
6.4 mm
6.4 mm
15.9 mm
15.9 mm
FM - 135
FM - 255
FM - 135
12.9 mm
12.9 mm
12.9 mm
12
9
8
32
24
20
8
9
8
12
8
8
8
8
Các thành phần trên làm giảm sự ngưng tụ của hơi nước được gắn với nhau bằng nhựa đường nóng hoặc keo dán
F. Tấm lợp GH tối thiểu 12.7mm.
G. Mái tôn.
H. Đinh vít.
A. Màng dán.
B. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm.
C. Chất cách ly (Tuỳ ý).
D. Keo dán.
E. Chất làm giảm ngưng tụ hơi nước.
Màng bám nhựa đường.
Màng bám nhựa đường.
FM 60
FM 60
FM 90
FN 90
15.9 mm
15.9 mm
15.9 mm
15.9 mm
8
8
8
8
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Chất cách ly.
E. Tấm lơp GH tối thiểu 12.7mm.
F. Mái tôn.
G. Đinh vít.
A. màng bám.
B. Tấm lợp GH tối thiểu 6.4 mm (Tuỳ ý).
C. Bọt cách ly cứng.
D. Nhựa đường.
Mật độ vít phải phù hợp.
FM 60
FM 90
12.7 mm Hoặc
15.9 mm
12.7 mm Hoặc
15.9 mm
8
8
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MÔ HÌNH BẮN ĐINH VÍT.
4 Vít / Tấm
8 Vít / Tấm
Chú ý: Chất cách ly đầu tiên yêu cầu tối thiểu 4 vít.
9 Vít / Tấm
9 Vít / Tấm
15 Vít / Tấm
12 Vít / Tấm
10 Vít / Tấm
16 Vít / Tấm
18 Vít / Tấm
20 Vít / Tấm
24 Vít / Tấm
32 Vít / Tấm
www.giahuygypsum.com.vn
10.    ***         CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI GIA HUY
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TẤM LỢP GH
1.0 MÔ TẢ SẢN PHẨM:
A. Đặc tính.
   1. Ngăn nhiệt .
   2. Tấm bảo vệ mái.
   3. Tấm sửa chữa.
PHẦN I-GIỚI THIỆU CHUNG.
B. Các thông số liên quan khác.
  1. Lớp cách ly mái.
  2. Màng cách ly mái.
  3. Đinh vít.
1.1 THÔNH TIN SẢN PHẨM.
 A. Thông tin sản phẩm: Được mô tả bởi nhà sản xuất về các sản phẩm của vật liệu, độ dày, kích cỡ và khả năng kháng lửa.
 B. Mô tả tính năng: Tấm lợp GH kết hợp với hệ thống keo dán và vít có thể chống chịu được gió.
C. Chứng nhận: Sản phẩm có thể đát ứng được các yêu cầu kháng lửa.
1.2 VẬN CHUYỂN LƯU KHO, QUẢN LÝ VÀ MUA BÁN.
 A. Vận chuyên không để làm sứt mẻ, dùng nhựa để bọc tấm nhằm tránh độ ẩm xâm nhập làm hư hại tấm trong suất thời gian vận chuyển cũng như lưu kho.
 B. Bảo quản tấm trong điều kiện kho ráo. Nếu để bên ngoài thì phải kê giá cao, tránh tiếp xúc với bề mặt đất và che bằng vật liệu chống thấm dột. Luôn giữ tấm khô ráo cho đến khi sử dụng.
1.3 GIỚI HẠN SỬ DỤNG. 
 A. Tấm GH được thiết kế dùng cho hệ thống mái lợp của các công trình. Thực tế sử dụng của tấm GH như là một thành phầm của mái lợp là nhiêm vụ của nhà thiết kế. Tấm lợp GH không nhằm đưa ra dịch vụ thiết kế toàn bộ hệ thống mái.
 B. Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới chất lượng của tấm lợp GH như: Thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm... (Khi thi công) và kỹ thuật có thể gây hậu quả bất lợi cho hệ thống mái lợp. Liên hệ với nhà sản xuất để được hướng dẫn cụ thể.
 C. Tâm GH pahỉ được đóng gói và bảo quản đúng yêu cầu đẻ tránh độ ẩm nấm mốc, chất đóng, thời tiết, điều này có thể ảnh hưởng tới khi sử dụng. Bảo vệ ở nơi khô thoáng.
 D. Tấm phải được giữ khô thoáng trước và sau khi lắp đặt. Tránh độ ẩm thâm nhập vào kết cấu.
 E. Các mép và đầu tấm nên được xếp khít nhau khi lắp đặt.
 F. Tránh đọng nước trên mặt tấm lợp GH trong và sau khi lắp đặt. Tránh có quá nhiều lỗ thoát khí, lò sưởi trực tiếp trong suất những tháng mùa đông. Tranh dung tấm trong điều kiện mưa gió sương mù hay bất kỳ điều kiện thời tiết nào có thể làm đọng nước trên bề mặt tấm.
G. Cần loại bỏ nước giữa tấm GH và màng lợp theo đúng nguyên tắc của nhà sản xuất và nhà thiết kế.
H. Khi dùng dung môi hoà tan keo dán cần xem thời gian vừa đủ để tránh dung môi có thể chảy ra làm hư hại các thành phần của mái.
I. Đường rãnh mái tối đa là 15.9 mm đến 58 mm đối với tấm GH 6.4.
J. Nên bảo quản tránh những yếu tố bất thường, quá tải hoặc đi lại, xe kéo xẽ làm hư hại tấm.
K. Không nên dùng tấm có kích thước 6.4 mm cho những ứng dụng tường chắn hoặc ngoài lan can.
L. Kết hợp với tấm màng để chống nóng.
       1. Khi dùng tấm lợp GH nên dùng nhiệt độ của nhựa đường tối đa với loại 3 là 4250F đến 4500F. Tuy nhiên điều này cũng gây bất lợi cho hệ thống mái. Những gợi ý này nhằm đảm bảo cho khả năng cũng như tác dụng của hệ thống mái 
tốt hơn. Chúng không có quy định cụ thể về thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn.
       2. Nếu các vấn đề xẩy ra khi dùng tấm GH kể cả trước, sau và trong khi lắp đặt hãy liện hệ với nhà sản xuất để được hỗ trợ kỹ thuật: Đương day nóng: (04) 766 2657.
M. Đối với nhựa đường cách nhiệt hoặc xỉ than kết hợp trực tiếp với tấm lợp GH theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
N. Tấm GH là vật liệu làmnền tốt hơn trong việc sử dụng vào mục đích kháng lửa.
    1. Đảm bảo kỹ thuật chống cháy.
       a. Hạn chế sức nóng đi qua tấm vào bên trong.
       b. hạn chế sự lan truyền lửa.
    2. Hoàn thiện bề mặt tấm, hoàn toàn khô ráo.
O. Hiệu quả là vị trí tấm lợp GH phải được tính đến trong khi thiết kế tổ hợp mái.
P. Làm cho các nhà sản xuất màng hiểu rõ các yêu cầu của tấm lợp GH. 
PHẦN II-LẮP ĐẶT.
GIỚI THIỆU:
A. Cung cấp tấm lợp theo bản vẽ hệ thống gắn chi tiết. 
B. Sử dụng tối đa độ dài của tấm nhằm giảm thiểu các mối nối. Gắn chắc các mối nối vào hệ khung. Xen kẽ các mối nối. Các mép phải phăng và hoàn toàn khít nhau.
C. Dùng keo dán hoặc các loại vít chống gỉ.
LẮP ĐẶT TẤM:
A. Hệ thống dán: Như gợi ý của nhà sản xuất và keo dán.
B. Hệ thống gắn bằng máy: Lắp đặt cùng hướng dẫn đối với tấm kháng gió.
LÀM TƯỜNG CHẮN HOẶC LAN CAN:
A. Khoảng cách giữa các thanh chịu lực của hệ khung tối đa là 40.6 cm đối với tấm 12.7 mm và 60.9 cm đối với tấm 15.9 mm.
B. Vít tối đa 20 cm. 
---***HẾT***---

