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Mô tả sản phẩm:
Được thiết kế dùng để làm nền cho các vật liệu khác như gạch lát nền đối với tường, trần hoặc sàn nâng, các trung tâm thương
mại hoặc những khu vực có độ ẩm cao. Lõi được sử lý chống ẩm đặc biệt là ở hai mặt nên nhẹ hơn loại tấm Ximăng. Là loại vật
liệu xây dựng duy nhất có lõi được sử lý chịu nước với hai mặt được gắn vải thuỷ tinh tạo cho tấm có tính độc đáo và được ưa
chuộng trong việc sử dụng ở những khu vực có độ ẩm cao.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GIA HUY

Lõi được sử lý chịu nước.

Lõi thuỷ tinh được gắn vào cả hai mặt
làm tấm có khả năng chống cháy.

Xử lý bằng hoá chất ngăn ẩm làm giảm
 quá trình ngưng tụ hơi nước.

Tấm GH  tốt hơn tấm Ximăng.

Ứng dụng:
- Phòng tắm: Vòi hoa sen, b ồn tắm, tường, sàn và tr ần.
 - Nhà bếp: Vòi nước, tường, sàn và cuontertop.
- Chung cư hoặc các trung tâm thương mại.
- Làm nền cho tường và trần không lát gạch: Bể bơi ngoài trời.
- Phòng xông hơi.
Kích cỡ:
 - Tấm thông thường 1/2".
 - Tấm chịu lửa GH 5/8".
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Các đặc tính:

- Ngăn sự di chuyển độ ẩm trong khoảng
chống vách.
 - Ngăn độ ẩm bề mặt.
- Ngăn nước bề mặt tốt hơn các loại tấm thông
thường.
- Không có hiện tượng thẩm thấu như các tấm
thông thường khác.

Các đặc tính Những thuận lợi Lợi ích

Bảo vệ

Dễ lắp đặt

Bền chắc và có tuổi thọ

- Được phủ hoá chất.
- Ngăn nước, lõi được xử lý.
- Ngăn lửa trong khỏng 1 h đến 2 h,
dùng làm nền cho các vật liệu khác.
- Kháng mốc.

- Thích hợp để lắp đặt cho phòng tắm,
nhà bếp và những nơi ẩm ướt.
- Ít dùng ván lót hơn.

 -Dễ lắp đặt, dễ cắt xén và bẻ với các
dụng cụ dao cắt thông thường.
- Trọng lượng nhẹ hơn 30% so với tấm
thông thường.
- Dễ làm phù hợp kích cỡ ( Vì dễ cắt).

- Tấm GH có thể lắp đặt cố định trong bồn tắm,
vòi hoa sen, mà không bị trầy xước.
- Có thể bám chặt tới tận mép nên rất tốt cho
việc ứng dụng đối với sàn gỗ dán và khung,
vách, tường.

- Chi phí lắp đặt thấp và nhanh hơn các
loại tấm khác

- Các mối nối tấm ít hơn loại tấm khác.- Các ứng dụng đối với trần và tường có thể cả
song song và vuông góc với các bộ phận
chống đỡ toàn kết cấu.

- Độ bám vít giống như toàn bộ hướng dẫn.

- Tạo sự yên tâm đối với các nhà thầu,
chủ đầu tư và các hộ gia đình.- Được giúp đỡ, tư vấn của nhà sản

xuất Gia Huy khi sử dụng tấm GH.
- Thời hạn bảo hành khoảng 20 năm
đối với các công trình thương mại.

Thời hạn bảo hành khi
 thi công tấm tại các khu trung cư.

Độ dày tấm đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C1178/ C 1178 M đối với tấm thạch cao cốt vải thuỷ tinh.

Tấm thạch cao lót chống thấm là gì?

Công nghệ sản xuất thạch cao gia huy là một cuộc cách mạng về vật liệu nội thất và làm nền, có tính năng chống ẩm,kháng mốc, chống
cháy. Tấm GH được sử dụng ở những nơi dễ bị ảnh hưởng của độ ẩm (Nguyên nhân gây ra nấm mốc).
1. Bề mặt phủ lớp hoá chất ACRYLIC chống nóng, chắc chắn.
Sự kết hợp hoá chất giúp tấm có khả năng ngăn nước chống ẩm, và tụ nước bề mặt.
2. Tấm được trải hai lớp vải thuỷ tinh:
Có tính chất khoẻ và chắc vì lõi được gia cố bằng hai lớp vải thuỷ tinh ở hai mặt của tấm và được nhào nặn và ngấm sâu vào trong tấm.
3. Lõi được xử lý độc đáo:
Tấm đạt được hiệu suất cao, lõi kháng nước được xử lý đặc biệt làm tăng khả năng chống ẩm và không có hiện tượng mao dẫn như các
loại tấm khác.

Chứng nhận hơp chuẩn và kiểm tra:

Thử theo tiêu chuẩn ASTM C 627 (Sàn nhà).
Thử độ bám.
Thử mao dẫn.
Thử theo tiêu chuẩn CTI - T83 của viện ngiên cứu gạch và ốp đá cho thấy rằng so với một số tấm khác trong cung khoảng thời gian 24h,
mức độ mao dẫn của tấm GH ít hơn, chỉ khoảng 0.31".

Tấm GH đã được thử nghiệm bởi một tổ chức chứng nhận độc lập, tấm được đặt trong môi trường có nhiệt độ 110 0 F, thử mỗi giờ khoảng
15 phút trong 24 giờ, trong khoảng 05 ngày/tuần kéo dài khoảng 01 năm mà không có bất kỳ sự thay đổi hay biến dạng nào. Trong khi các 
thông thường như tấm bao giấy hoặc tấm xi măng.cũng được thử nghiệm trong điều kiện như vậy.

Thời gian thử nghiệm với tấm thạch cao bao giấy và tấm Xi măng chỉ kéo dài khoảng 10 ngày đã bị sai hạng. Được thử nghiệm trong điều
kiện khắt khe như vậy mà không làm biến dạng hoặc hư hại cho tấm GH, cho nên tấm GH tốt hơn những loại tấm khác.
     Mặc dù vậy, các loại tấm khác như tấm xi măng có thể không bị hư hại trong điều kiện như vậy nhưng sẽ ảnh hưởng tới cấu trúc khung
của tường vách do độ ẩm ngấm vào khoảng trống bên trong giữa hai mặt tường, vách.
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Thử độ thấm nước (Thẩm thấu).
Thử độ thấm nước.

Tấm GH: Bề mặt ngăn ẩm
 bảo vệ vách, trần.

Tấm thường: Cho phép
độ ẩm thẩm thấu qua.

Mục đích sử dụng cách thử này nhằn đánh giá sự
thẩm thấu của nước qua tấm trong khoảng thời
gian 48 giờ. Cách sử dụng này  bao gồm 01 ống
tube nước có đường kính khoảng 02" dài 48"
được gắn kín vào bề mặt của mẫu thử bằng
Silicone, đổ đầy nước vào ống để một khoảng thời
gian nhất định. Tiến hành đo lượng nước còn lại
trong ống loại trừ lượng nước đã bay hơi thấy rằng
chỉ có 1/8" lượng nước thấm qua tấm GH trong đó
tấm Xi măng có tới 43" được thẩm thấu và lương
nước thấm xuống sàn qua tấm là 19".
  Như vậy cách thử cho thấy rằng tấm GH có khả
năng ngăn nước thấm qua như các loại tấm khác.
  Thử kháng mốc:
Tấm GH có khả năng kháng mốc, đã thử nghiệm
theo tiêu chuẩn ASTM D 3273.

MỘT SỐ TƯ VẤN HỎI ĐÁP VỀ TẤM THẠCH CAO LÓT CHỐNG THẤM GH.

Tấm thạch cao GH.

Tấm thạch cao thường.

1 - Tôi được biết tấm GH
có thể kháng ấm vậy có đúng không?

Tấm thạch cao GH có thể ngăn cháy làm
giảm đáng kể sự lan truyền lửa với hệ số lan
truyền bằng 0. Vì là vật liệu không cháy nên
không sinh ra khói bụi.

Đúng. Sản phẩm của chúng tôi được sản xuât theo thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của Hoa Kỳ có mã
ký hiệu ASTM C 1178 / C1178M cho tấm thạch cao chịu nước cốt vải thuỷ tinh do Tổng cục đo
lường Việt Nam cấp chứng nhận hợp chuẩn.

2 - Khi lắp đặt tấm thạch cao GH phải thêm
chất phụ gia chống ẩm và ngăn nước?

Sai. Lõi tấm GH được xử lý chất ngăn ẩm
và được phủ chất ACRYLIC làm giảm hơi
nước cho nên không cần dùng thêm chất
một loại chất chống ẩm nào khác khi sử
dụng tấm.

3 - Tôi phải cắt xén như thế nào khi lắp
đặt tấm GH?

Cắt xén bằng dao chuyên dùng. Tấm có
thể được rạch và bẻ hoặc dùng cưa.

4 - Tôi có thể dùng tấm thạch cao GH để
cách âm cho căn phòng không?

Có. Tấm thạch cao GH được kết cấu bởi hai
tấm vải thuỷ tinhbao lấy lõi nên rất chắc đặc.
Do đó có thể dùng để ngăn hoặc giảm âm
thanh ra bên ngoài.

5 - Dùng tấm Gh cho những khu vực có
nguy cơ cháy cao thì hiệu quả như thế
nào?

Tấm thạch cao GH lý tưởng dùng cho phòng
tắm, với vòi hoa sen, sàn bếp và những nơi
có độ ẩm cao. (H2)

6 - Nghe nói tấm GH đã tạo được bước
tiến thành công về công nghệ sản xuất
tấm thạch cao?

Khoảng cách hệ khung xương tối đa là 16"
đối với tấm kích thước 1/2" và 2/4" đối với
kích thước 5/8". Hình H2.

Đúng. Hiện nay chúng tôi đã cải tiến công
nghệ để cho ra đời loại tấm nhẹ hơn rất
nhiều so với trước đó nhưng tính năng
không thay đổi.

7- Yêu cầu về kích thước hệ khung
tường, vách đối với tấm GH là gì?

8 - Tấm GH được đặt ở vị trí nào trong
phòng (bồn) tắm? (Hình ảnh).

Không cần các loại chốt đặc biệt hoặc độc đáo đối với các cột bằng gỗ: Phía mái (Trần) nên dùng các loại
vít mạ kẽm, phía tường nên dùng loại thép chông gỉ. Các chốt cần đủ dài để ngậm sâu vào hệ thống
khung xương ít nhất là 3/4". Hình H2 và H3.

H1

H2
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Lớp vữa.

Mặt cắt bồn tắm (H3)

Tấm thạch cao GH.

Mặt cắt bồn tắm, tường và trần.

Đối với tường và trần thì các chốt (Vít) có khoảng cách không quá
6" dọc theo các bộ phận của khung gỗ và khung thép. Đối với sàn
thì khoảng cách giữa các chốt không quá 8".

Tấm thạch cao GH.

Băng lưới.

Bồn tắm.
Bột trét.

Kích thước khung 409.6 mm.

Gạch ốp.
Không. Các chốt (Mũ vít) nên đặt nằm ngang bằng với bề mặt tấm
và không được lồi lên.

9 - Khoảng cách giữa chốt là gì khi lắp
đặt hệ thống vật liệu làm nền GH?

14 - Khi lắp đặt tấm GH được gắn (ghép)
với các vật liệu khác thì độ bền ra sao?

dùng các loại vữa xi măng thông thường như vữa xi măng Pooc-lăng.

10 - Các chốt (Mũ vít) có nên bắt lồi lên
so với bề mặt tấm không?

Những hư hỏng nhỏ trên bề mặt tấmsẽ dễ dàng sửa bằng cách
phủ ở những nơi có vết xước hoặc những thiếu xót bằng các loại
bột trét hoặc dùng các loại vật liệu khác.

11 - Sửa chữa những vết xước nhỏ  hoặc
mũ vít lồi lên bề mặt như thế nào?

Có. Dùng băng lưới dệt có kích thước 2" 10 x 10 để dán phủ mối nối hoặc các góc. Loại này giống loại băng
dán dùng cho tấm xi măng. Khi đó găn băng với vật liệu giống như dùng để lát gạch. Không nên dùng hợp
chất đa năng. Khi lắp đặt nên cố gắng đạt tấm cho khít nhau nhằm làm giảm độ rộng của các mối nối.

12 - Tôi có nên dán băng vào nhưng mối nối
không? Và tôi nên dùng loại băng dán nào?

13 - Khi lát gạch lên tấm nền thì cần có
những vật liệu đặc biệt đi kèm không?

Khi lắp đặt tấm GH giống như các
loại tấm thông thường khác không
cần vật liệu đặc biệt đi kèm mà chỉ

Tấm  GH có tác dụng  ngang bằng
hoặc tốt hơn tấm xi măng và
Fi - broximăng (Bảng so sánh).

15 - Kích cỡ gạch và độ dày của tường
vách hay trần là có giới hạn?

Ngày nay, gạch có nhiều kích cỡ,
hình dáng và trọng lượng. Phần
lớn chúng thích hợp với tấm GH

sử dụng làm tường, vách và trần hoặc sàn. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với
công ty Gia Huy theo số điện thoại: 04 . 766 2657.

16 - Khi gạch bị hỏng hóc thì có thể  thay
thế một cách đễ dàng với nên tấm GH
không?

Có. Dưới đây là những hướng
dẫn chung:
Vùng hư hỏng lớn:
   1. Bóc vùng gạch lát bị hư và
những viên gạch ở xung quanh

đồng thời bóc luôn cả tấm GH.

2. Làm sạch và gắn thêm một vài thanh khung mới trước khi lắp tấm GH nếu cần thiết.

3. Bịt kín hoặc liên kết các mối nối bằng bột trét.

17 - Dùng tấm GH để lắp đặt và hoàn
thiện cho phòng hoặc bồn tắm?

Vùng hư hỏng nhỏ:
  1. Bóc lớp vữa khỏi vùng bị hỏng.
  2. Cắt khoanh vùng bị hỏng.
  3. Bóc gạch và tấm GH, bóc lõi đực xử lý bằng Silicone.
  4. Sử dụng loại keo để cho ngấm vào trong và sơn lót hoặc chất lót có dung môi bịt kin lõi hở.
  5. Lắp đặt gạch mới bằng và  chát lại.

4. Lát gạch mới lên trên và trát khi xử lý tấm xong

Bồn tắm hay màng bọc cao su phải có độ nghiêng nhất định thoả đáng để thoát nước thải qua lỗ thoát. Trét
khoảng cách giữa nền và mếp tấm GH bằng bột trét.
Bồn tắm vòi hoa sen có lề - Sử dụng màng bọc chống thấm cho tường với kích thước tối thiểu 2" và tối đa
4" đối với lề trên. (Xem hình H6 và H7).
  Bồn tắm hoa sen không có lề - Sử dụng màng bọc chống thấm cho tường với kích thước tối thiểu 6" và tối
đa là 8".
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H6 H7

Tấm thạch cao GH dùng cho từng vách.

Tấm thạch cao GH.

Mạch tối thiểu 6.4 mm.

Gạch ốp.
Vữa

Bồn tắm.
Khung gỗ.

Tấm lót chống thấm dùng để lắp đặt
sàn.
Đối với tấm bề dày 6.4 mm có sức
nén là 1500 cân Anh/ 01 inch vuông.

18 - Tấm thạch cao GH dường như mềm
hơn tấm Xi măng?

Tấm GH dùng cho phòng tắm.

5

Đối với tấm 12.7 mm có sức nén từ khoảng 450 đến 600 cân Anh trên mỗi inch
vuông. Điều đó có nghĩa rằng nó mang một lực khoang 450 đến 600 cân Anh trên
mỗi inch vuông để bắt đầu nén tấm  GH dày 12.7 mm. Khi một lực được tác động
cvào sàn gạch thì lực sẽ được phân phối ra  toàn bộ diện tích của nó.

H8

19 - Có thể dùng tấm GH làm sàn không?

Tấm thạch cao GH.

Khe trám.

Gạch ốp.

Lớp màng cao su.

Lớp vữa.

Đá nghiền.

Lỗ thoát.

Có. Tấm thạch cao GH lót chống thấm có kích thước từ 6.4 mm đến 15.9 mm
được dùng để làm sàn
hoặc làm vật gắn sàn đã được chứng nhận hợp chuẩn theo ASTM C627. Tấm
thạch cao GH lót chống thấm đã đáp ứng được với điều kiện về trọng lượng và độ
bền .
  Tấm GH cũng sáng hơn tấm Xi măng và tấm Xi măng Fi - Broximăng.

H9

20 - Tấm thạch cao GH chống thấm
khó lắp đặt trong việc ứng dụng sàn
khi độ dày khác nhau?

Tấm thạch cao dùng làm  cho phòng họp và khu dân cư.

Không.Tấm thạch cao GH lót chống thấm đều có hướng lắp đặt giống nhau khi độ day khác nhau
thì lắp đặt theo hướng dẫn dưới đây:
   - Độ dày sàn lót gỗ dán khoảng 15.9 mm. Lớp vữa Xi măng Pooc-lăng dày khoảng 19.2 mm, sử
dụng bay, bàn bả có độ dày 6.4 mm.
   - Gắn tấm GH lên vữa vẫn còn dẻo, tránh khô cứng vữa.
   - Xếp xen kẽ sao cho các mối nối của tấm GH lót chống thấm không trùng với các mối nối của sàn
lót, gắn các ốc mạ kẽm có kích cỡ 11/4
để tránh nổ vít hay ốc. Khoảng cách giữa các vít chốt không được lớn hơn 204.8 mm nhô ra ngoài.
Dùng băng lưới dán các mối nối trên mặt tấm và được gắn với xi măng pooc-lăng ở các mạch.
    - Dùng gạch ốp lớp vữa xi măng pooc-lăng và gạch phải có kích cõ tối thiểu là 51.2 x 51.2 hoặc
khổ lớp hơn. Vữa phải phủ đến tận mép tấm và phải ngang bằng với bền mặt của mép gạch.
    - Dùng hốn hợp vữa Xi măng Pooc-lănmg lót sàn.
    - Trước khi láy gạch, cần bảo vệ tấm lót GH và nền gỗ dán, tránh đè các vật nặng lên và vận
chuyển các thiết bị trên mặt.

hoặc các loại vít chống gỉ.tránh bắt ốc vít vào chốt dầm để

www.giahuygypsum.com.vn

Xi măng Pooc-lăng.

Gạch lát nền.

Tấm thạch cao GH.
Vữa Xi măng Pooc-lăng.

Dầm sàn 409.6mm

Nền gỗ dán 15.9mm.

Vữa Xi măng Pooc-lăng.
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21 - Tấm thạch cao GH lót chống thấm
có thể dùng trong phòng xông hơi?

Đúng. Theo hướng dẫn cụ thể dưới đây:
 1 - Không nên đặt vật liệu chống tụ hơi nước sau tấm GH lót chống thấm mà nên lắp đặt ở trước vì
tấm GH lót chống thấm có khả năng chống thấm và cách ly độ ẩm và chuyền sang các vật liệu khác.
 2 - Dùng các vít chống gỉcó kích cỡ 153.6 mm để bắt tấm GH lót chống thấm lên toàn bộ tường,
vách và trần dọc theo hệ thống khung của phòng xông hơi. Sau đó ốp gạch.
      Chú ý: Đối với các loại vật liệu như tấm dán tường, tấm nhựa, tấm dán tường và tấm GH lót
chống thấm không đạt yêu cầu sẽ mang lại hiệu quả không như ý muốn.
 3 - Dán bưng lưới vào góc và mối nối. Các đầu vít phải bằng với mặt phẳng tấm.
 4 - Lăn một loại vật liệu chống thấm làm sao để phủ các đầu vít, các góc và mối nối. Các góc và mối
nối có thể được hoàn thiện bằng màng bọc chất lỏng.
 5 - Gắn các lỗ, các góc bằng Silicone.
 6 - Dùng sợi thuỷ tinh bên trong tường vách cách ly và làm giảm sức nóng.
Hoạt động và bảo trì:
Phòng xông hơi nên được điều chỉnh.

22 - Tôi muốn dùng tấm GH cho những
khu vực không ẩm ướt  để đạt độ bóng
mịn thì tôi phải phủ lên bề mặt tấm GH
như thế nào?

Nên dùng các hợp chất phủ lên bề mặt và sơn lót trước khi hoàn thiện bề mặt (Hình ảnh).

Tấm thạch cao Gh lót chống thấm dùng
cho cả những nơi khô ráo không ốp gạch.

Tấm thạch cao GH
 lót chống thấm.

Băng lưới.

  Tấm thạch cao GH lót chống thấm khác hoàn toàn so với tấm bao giấy. Nước có thể thẩm thấu vào
lõi của tấm thạch cao bao giấy, mặt giấy có thể bong ra tạo điều kiện cho độ ẩm thâm nhập và gây hư
hại cho nền gạch. Tấm bao giấy không đề nghị dùng ở những khu vực ẩm ướt cao vì không dfdạt tiêu
chuẩn ASTM C 1178  đối với tấm thạch cao chịu nước cốt vải thuỷ tinh.
  Tấm GH lót chống thấm được phủ chất ACRYLIC và lõi được xử lý kháng ẩm với hai lớp vải thuỷ tinh.
  Tấm GH lót chống thấm dùng làm sàn lót tuân theo các tiêu chuẩn chặt chẽ của ASTM C 1178.

Tấm thạch cao GH
kích thước 6.4 mm
có thể dùng ở
những phòng liền
kề nhau tạo ra diện
mạo tốt hơn và
giúp ngăn ngừa
các vấn đề liên
quan tới vệ sinh
(H10).

Hợp chất sơn.

Tấm thạch cao GHlót chống thấm.

23 - Đặc điểm gì đã tạo cho tấm GH lót
chống thấm khác biệt với tấm thạch
cao bao giấy?

H10 H11

24 - Tai sao chúng ta không nên dùng
gỗ dán trực tiếp mà không có tấm lót
khi lát gạch?

  Tấm GH lót chống thấm có lợi thế về trọng lượng so với tấm xi măng dùng làm nền. Tâm GH lót
chống thấm nhẹ hơn 30% so với tấm xi măng. Điều đó làm cho việc vận chuyển dễ dàng và nhanh
chóng trong quá trình lắp đặt. Trong thực tế, theo nghiên cứu của Hiệp hội quốc gia của Viên nghiên
cứu xây dựng cho thấy răng tấm GH lót chống thấm có thời gian lắp đặt nhanh hơn tấm xi măng là
46%. Tấm GH lót chống thấm dễ dàng lắp đặt và không yêu cầu chất chống ẩm thư hai (Phụ thêmchất
chống ẩm khi dùng vào mục đích ngăn ẩm) như tấm lót xi măng.
  Ngoài ra tấm GH lót chống thấmcó tính năng thẩm thấu cao và bảo vệ khoảng chống giữa các mặt
của tường vách khỏi sự xâm nhập của độ ẩm mà không cần chất phụ gia chống ngưng tụ hơi nước.
Tấm GH lót chống thấm siêu chống ẩm, dễ dàng cắt bẻ và chắc hơn tấm xi măng.

Gỗ dán được dùng rất nhiều để phủ kết cấu nhưng không thẻ ứng dụng làm nền cho gạch ốp lát. Rất
đơn giản vì gỗ lưu hoá theo thời gian và không ổn định. Độ ẩm có thể làm cho gỗ dán di chuyển, vênh
và oằn vặn. Khi lát nền gạch và vữa xi măng không có hiện tượng co giãn, chắc chắn. Nếu gỗ dán bị
cong vênh hoặc xê dịch sẽ làm hỏng lớp vữa, vỡ gạch và nền.

25 - Điều gì đã tạo cho tấm GH tốt hơn
tấm Xi măng?

 Cắt tấm: Với tấm GH lót chống thấm thì việc cắt tấm trở nên
đơn giản. Chỉ cần dùng công cụ dao cătd chuyên dụng. Mép cắt
gọn và sắc mét.
 Với tấm Xi măng rất khó cắt vì nặng (Tấm GH lót chống thấm
nhẹ hơn 30% so với tấm Xi măng), khi cắt tấm Xi măng cần ống
dẫn nước chạy theo mạch cắt. Đối với tấm GH lót chống thấm
việc cắt dễ dàng và chính xác, chi phí rẻ, tốt và sạch sẽ khi lát
gạch hơn tấm Xi măng.
Độ bám: Tấm GH lót chống thấm chắc đến tận mép mà không
mép.

26 - Tại sao nói rằng tấm GH lót chống
thấm tiết kiệm thời gian lao động so
với tấm xi măng 50%?

Cắt tấm rất đơn giản, chỉ bằng
lưỡi dao thông thường.
Các mép cắt gọn và sắc nét. H12
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27 - Khi tôi dùng tấm Xi măng thì dùng
thêm màng lót để chống ẩm cho tường
vách, tấm GH lót chống thấm có cần
như vậy không?

Kích thước: Phổ biến 1220 mm x 2440 mm x 6.4 mm và 1220 mm x 2440 x 12.7 mm.
Không cần xử lý chống ẩm khi dùng: Với tấm GH lót chống thấm tiết kiệm tiền bạc và sức lao động vì không cần phụ thêm màng chống thấm và không
phải dùng chất ngăn cản sự ngưng tụ của hơi nước ở mặt sau tấm GH. Tấm thạch cao GH lót chống thấm được chế tạo kèm theo chất chống ẩm. Tấm
Xi măng rất thô và rỗ, điều đó nghĩa là phải cần công cụ hỗ trợ chống ẩm để bảo vệ công trình khi sử dụng vào những khu vực ẩm ướt.
Chỉ cần một người khi lắp đặt: Tấm GH lót chống thấm có trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển, mang vác nên chỉ một người có thể lắp đặt được một cách dễ
dàng kể cả những nơi có điều kiện di chuyển khó khăn. Điều đó chứng tỏ rằng chi phí lắp đặt tấm GH lót chống thấm rất thấp.

Không: Tấm GH lót chống thấm không yêu cầu thêm công cụ ngăn ẩm, đẩy lùi nước bề mặt và bản thân
tấm đã có chất chống ẩm. Các sản phẩm lót tấm Xi măng không có khả năng kháng ẩm vì tấm bị xơ và rỗ.
Khi dùng tấm Xi măng hoặc sợi Xi măng ở những khu vực ẩm ướt thì cần phải thêm màng lót chống ẩm
phía sau. Nếu không dùng như vậythì độ ẩm xâm nhập sinh ra mốc có thể làm hư hại công trình.

28 - Việc bảo hành ra sao khi lắp đặt
tấm GH lót chống thấm và có nên dùng
ngoài trời không?

Thời hạn bảo hành tấm GH lót chống thấm khoảng 20 năm và không nên dùng tấm ngoài trời.

   Gạch lát không bao giờ được lắp đặt ở những khu vực có nước. Trong thực tế tấm Xi măng không thể
kháng nươc và như vậy sẽ làm hư hại sàn gỗ và hệ khung.
   Tấm GH lót chống thấm đợc sản xuất và không nhằm để nhúng vào nước trong một thời gian dài mà vãn
giữ nguyên vẹn mà thực tế lõi tấm đã được xử lý ngăn nước và phủ ACRYLIC ngăn ẩm xâm nhập làm hỏng
nền gạch và các kết cấu khác.

29 - Điều gì sẽ xẩy ra khi nhúng tấm
GH lót chống thấm vào xô nước?

TẤM THẠCH CAO GH LÓT CHỐNG THẤM TỐT HƠN TẤM XI MĂNG VÀ TẤM FI-BRO XIMĂNG.

TẤM FI-BRO XIMĂNG.

* Trọng lượng khoảng 36 kg đối
với tấm có kích thước 1/2 x 4 x 8
* Cần màng lót phía sau khi sử
dụng ở những nơi ẩm ướt.
* Cắt bằng dụng cụ như bút cắt,
cưa vòng hoặc máy cắt.
* Dùng loại vít đặc biệt.

TẤM XI MĂNG.
* Trọng lượng 43 kg.

* Cần màng lót phía sau khi sử dụng
ở những nơi ẩm ướt.
* Khó cắt, xén và bám chặt.

TẤM THẠCH CAO GH
LÓT CHỐNG THẤM.

* Trọng lượng chỉ 29 kg đối với tấm có
kích thước 1/2 x 4 x 8".
* Được gia cố để ngăn cản độ ấm bảo vệ
nền gạch.
* Dễ cắt, xén bằng dao cắt chuyên dụng.
* Chỉ cần dùng loại vít bình thường.

BẢNG SO SÁNH TẤM THẠCH CAO GH VỚI CÁC LOẠI TẤM KHÁC.

CÁC ĐẶC TÍNH.

Thích hợp cho những khu vực ẩm ướt.

Bảo vệ tường vách khỏi sự xâm nhập của độ ẩm mà
không cần chất phụ gia chống bay hơi.

Ngăn ẩm bề mặt.

Chịu lửa tốt hơn.

Trọng lượng nhẹ hơn (Tuỳ thuộc vào
độ dày của tấm).

Không làm xước bồn tắm và đồ đạc cố định khác.

Dễ dàng cắt, xén khi dung dao cắt
chuyên dụng.

Dễ bám chặt.

Bám vữa khi sử dụng làm nền lát gạch.

Không

TẤM THƯỜNG.

Kích thước chuẩn (ASTM) 1/8" , 1/4" , 1/2".

Không

Không

Không

Có

TẤM FI-BROXIMĂNG

Không

Không

Có

Có

Không

Có

Có

Có

Không

Không

Có

   Không

Không

Có

Không

Không

TẤM XI MĂNG

Không

Có

Không

Không

Không

Không

Có

TẤM THẠCH CAO GH

Không

Có

Không

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có
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Độ rạn nứt mối nối. Không CóCó Không


Tấm thạch cao GH lót chống thấm.
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GIA HUY
TẤM THẠCH CAO GH LÓT CHỐNG THẤM
www.giahuygypsum.com.vn
Mô tả sản phẩm: 
Được thiết kế dùng để làm nền cho các vật liệu khác như gạch lát nền đối với tường, trần hoặc sàn nâng, các trung tâm thương mại hoặc những khu vực có độ ẩm cao. Lõi được sử lý chống ẩm đặc biệt là ở hai mặt nên nhẹ hơn loại tấm Ximăng. Là loại vật liệu xây dựng duy nhất có lõi được sử lý chịu nước với hai mặt được gắn vải thuỷ tinh tạo cho tấm có tính độc đáo và được ưa chuộng trong việc sử dụng ở những khu vực có độ ẩm cao. 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GIA HUY
Lõi được sử lý chịu nước.
Lõi thuỷ tinh được gắn vào cả hai mặt 
làm tấm có khả năng chống cháy.
Xử lý bằng hoá chất ngăn ẩm làm giảm
 quá trình ngưng tụ hơi nước.
Tấm GH  tốt hơn tấm Ximăng.
Ứng dụng:
- Phòng tắm: Vòi hoa sen, bồn tắm, tường, sàn và trần.
 - Nhà bếp: Vòi nước, tường, sàn và cuontertop.
- Chung cư hoặc các trung tâm thương mại.
- Làm nền cho tường và trần không lát gạch: Bể bơi ngoài trời.
- Phòng xông hơi.
Kích cỡ:
 - Tấm thông thường 1/2".
 - Tấm chịu lửa GH 5/8".
www.giahuygypsum.com.vn
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Các đặc tính:
- Ngăn sự di chuyển độ ẩm trong khoảng chống vách.
 - Ngăn độ ẩm bề mặt. 
- Ngăn nước bề mặt tốt hơn các loại tấm thông thường.
- Không có hiện tượng thẩm thấu như các tấm thông thường khác.
Các đặc tính
Những thuận lợi
Lợi ích
Bảo vệ
Dễ lắp đặt
Bền chắc và có tuổi thọ
- Được phủ hoá chất.
- Ngăn nước, lõi được xử lý.
- Ngăn lửa trong khỏng 1 h đến 2 h, dùng làm nền cho các vật liệu khác.
- Kháng mốc.
- Thích hợp để lắp đặt cho phòng tắm, nhà bếp và những nơi ẩm ướt.
- Ít dùng ván lót hơn.
 -Dễ lắp đặt, dễ cắt xén và bẻ với các dụng cụ dao cắt thông thường.
- Trọng lượng nhẹ hơn 30% so với tấm thông thường. 
- Dễ làm phù hợp kích cỡ ( Vì dễ cắt).
- Tấm GH có thể lắp đặt cố định trong bồn tắm, vòi hoa sen, mà không bị trầy xước.
- Có thể bám chặt tới tận mép nên rất tốt cho việc ứng dụng đối với sàn gỗ dán và khung, vách, tường.
- Chi phí lắp đặt thấp và nhanh hơn các loại tấm khác
- Các mối nối tấm ít hơn loại tấm khác.
- Các ứng dụng đối với trần và tường có thể cả song song và vuông góc với các bộ phận chống đỡ toàn kết cấu.
- Độ bám vít giống như toàn bộ hướng dẫn.
- Tạo sự yên tâm đối với các nhà thầu, chủ đầu tư và các hộ gia đình.
- Được giúp đỡ, tư vấn của nhà sản xuất Gia Huy khi sử dụng tấm GH.
- Thời hạn bảo hành khoảng 20 năm đối với các công trình thương mại.
Thời hạn bảo hành khi
 thi công tấm tại các khu trung cư.
Độ dày tấm đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C1178/ C 1178 M đối với tấm thạch cao cốt vải thuỷ tinh.
Tấm thạch cao lót chống thấm là gì?
 
Công nghệ sản xuất thạch cao gia huy là một cuộc cách mạng về vật liệu nội thất và làm nền, có tính năng chống ẩm,kháng mốc, chống cháy. Tấm GH được sử dụng ở những nơi dễ bị ảnh hưởng của độ ẩm (Nguyên nhân gây ra nấm mốc).
1. Bề mặt phủ lớp hoá chất ACRYLIC chống nóng, chắc chắn.
Sự kết hợp hoá chất giúp tấm có khả năng ngăn nước chống ẩm, và tụ nước bề mặt.
2. Tấm được trải hai lớp vải thuỷ tinh:
Có tính chất khoẻ và chắc vì lõi được gia cố bằng hai lớp vải thuỷ tinh ở hai mặt của tấm và được nhào nặn và ngấm sâu vào trong tấm.
3. Lõi được xử lý độc đáo:
Tấm đạt được hiệu suất cao, lõi kháng nước được xử lý đặc biệt làm tăng khả năng chống ẩm và không có hiện tượng mao dẫn như các loại tấm khác.
 
Chứng nhận hơp chuẩn và kiểm tra: 
 
Thử theo tiêu chuẩn ASTM C 627 (Sàn nhà).
Thử độ bám.
Thử mao dẫn.
Thử theo tiêu chuẩn CTI - T83 của viện ngiên cứu gạch và ốp đá cho thấy rằng so với một số tấm khác trong cung khoảng thời gian 24h, mức độ mao dẫn của tấm GH ít hơn, chỉ khoảng 0.31".
Tấm GH đã được thử nghiệm bởi một tổ chức chứng nhận độc lập, tấm được đặt trong môi trường có nhiệt độ 110 0 F, thử mỗi giờ khoảng 15 phút trong 24 giờ, trong khoảng 05 ngày/tuần kéo dài khoảng 01 năm mà không có bất kỳ sự thay đổi hay biến dạng nào. Trong khi các loại thông thường như tấm bao giấy hoặc tấm xi măng.cũng được thử nghiệm trong điều kiện như vậy.
Thời gian thử nghiệm với tấm thạch cao bao giấy và tấm Xi măng chỉ kéo dài khoảng 10 ngày đã bị sai hạng. Được thử nghiệm trong điều kiện khắt khe như vậy mà không làm biến dạng hoặc hư hại cho tấm GH, cho nên tấm GH tốt hơn những loại tấm khác.
     Mặc dù vậy, các loại tấm khác như tấm xi măng có thể không bị hư hại trong điều kiện như vậy nhưng sẽ ảnh hưởng tới cấu trúc khung của tường vách do độ ẩm ngấm vào khoảng trống bên trong giữa hai mặt tường, vách.
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Thử độ thấm nước (Thẩm thấu).
Thử độ thấm nước.
Tấm GH: Bề mặt ngăn ẩm
 bảo vệ vách, trần.
Tấm thường: Cho phép độ ẩm thẩm thấu qua.
Mục đích sử dụng cách thử này nhằn đánh giá sự thẩm thấu của nước qua tấm trong khoảng thời gian 48 giờ. Cách sử dụng này  bao gồm 01 ống tube nước có đường kính khoảng 02" dài 48" được gắn kín vào bề mặt của mẫu thử bằng Silicone, đổ đầy nước vào ống để một khoảng thời gian nhất định. Tiến hành đo lượng nước còn lại trong ống loại trừ lượng nước đã bay hơi thấy rằng chỉ có 1/8" lượng nước thấm qua tấm GH trong đó tấm Xi măng có tới 43" được thẩm thấu và lương nước thấm xuống sàn qua tấm là 19". 
  Như vậy cách thử cho thấy rằng tấm GH có khả năng ngăn nước thấm qua như các loại tấm khác.
  Thử kháng mốc:
Tấm GH có khả năng kháng mốc, đã thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM D 3273.
MỘT SỐ TƯ VẤN HỎI ĐÁP VỀ TẤM THẠCH CAO LÓT CHỐNG THẤM GH.
Tấm thạch cao GH.
Tấm thạch cao thường.
1 - Tôi được biết tấm GH 
có thể kháng ấm vậy có đúng không?
Tấm thạch cao GH có thể ngăn cháy làm giảm đáng kể sự lan truyền lửa với hệ số lan truyền bằng 0. Vì là vật liệu không cháy nên không sinh ra khói bụi.
Đúng. Sản phẩm của chúng tôi được sản xuât theo thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của Hoa Kỳ có mã ký hiệu ASTM C 1178 / C1178M cho tấm thạch cao chịu nước cốt vải thuỷ tinh do Tổng cục đo lường Việt Nam cấp chứng nhận hợp chuẩn.
2 - Khi lắp đặt tấm thạch cao GH phải thêm chất phụ gia chống ẩm và ngăn nước?
Sai. Lõi tấm GH được xử lý chất ngăn ẩm và được phủ chất ACRYLIC làm giảm hơi nước cho nên không cần dùng thêm chất một loại chất chống ẩm nào khác khi sử dụng tấm.
3 - Tôi phải cắt xén như thế nào khi lắp đặt tấm GH?
Cắt xén bằng dao chuyên dùng. Tấm có thể được rạch và bẻ hoặc dùng cưa.
4 - Tôi có thể dùng tấm thạch cao GH để cách âm cho căn phòng không?
Có. Tấm thạch cao GH được kết cấu bởi hai tấm vải thuỷ tinhbao lấy lõi nên rất chắc đặc. Do đó có thể dùng để ngăn hoặc giảm âm thanh ra bên ngoài.
5 - Dùng tấm Gh cho những khu vực có nguy cơ cháy cao thì hiệu quả như thế nào?
Tấm thạch cao GH lý tưởng dùng cho phòng tắm, với vòi hoa sen, sàn bếp và những nơi có độ ẩm cao. (H2)
6 - Nghe nói tấm GH đã tạo được bước tiến thành công về công nghệ sản xuất tấm thạch cao?
Khoảng cách hệ khung xương tối đa là 16" đối với tấm kích thước 1/2" và 2/4" đối với kích thước 5/8". Hình H2.
Đúng. Hiện nay chúng tôi đã cải tiến công nghệ để cho ra đời loại tấm nhẹ hơn rất nhiều so với trước đó nhưng tính năng không thay đổi.
7- Yêu cầu về kích thước hệ khung tường, vách đối với tấm GH là gì?
8 - Tấm GH được đặt ở vị trí nào trong phòng (bồn) tắm? (Hình ảnh).
Không cần các loại chốt đặc biệt hoặc độc đáo đối với các cột bằng gỗ: Phía mái (Trần) nên dùng các loại vít mạ kẽm, phía tường nên dùng loại thép chông gỉ. Các chốt cần đủ dài để ngậm sâu vào hệ thống khung xương ít nhất là 3/4". Hình H2 và H3.
H1
H2
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Lớp vữa.
Mặt cắt bồn tắm (H3)
Tấm thạch cao GH.
Mặt cắt bồn tắm, tường và trần.
Đối với tường và trần thì các chốt (Vít) có khoảng cách không quá 6" dọc theo các bộ phận của khung gỗ và khung thép. Đối với sàn thì khoảng cách giữa các chốt không quá 8".
Tấm thạch cao GH.
Băng lưới.
Bồn tắm.
Bột trét.
Kích thước khung 409.6 mm.
Gạch ốp.
Không. Các chốt (Mũ vít) nên đặt nằm ngang bằng với bề mặt tấm và không được lồi lên.
9 - Khoảng cách giữa chốt là gì khi lắp đặt hệ thống vật liệu làm nền GH?
14 - Khi lắp đặt tấm GH được gắn (ghép) với các vật liệu khác thì độ bền ra sao? 
dùng các loại vữa xi măng thông thường như vữa xi măng Pooc-lăng.
10 - Các chốt (Mũ vít) có nên bắt lồi lên so với bề mặt tấm không?
Những hư hỏng nhỏ trên bề mặt tấmsẽ dễ dàng sửa bằng cách phủ ở những nơi có vết xước hoặc những thiếu xót bằng các loại bột trét hoặc dùng các loại vật liệu khác.
11 - Sửa chữa những vết xước nhỏ  hoặc mũ vít lồi lên bề mặt như thế nào?
Có. Dùng băng lưới dệt có kích thước 2" 10 x 10 để dán phủ mối nối hoặc các góc. Loại này giống loại băng dán dùng cho tấm xi măng. Khi đó găn băng với vật liệu giống như dùng để lát gạch. Không nên dùng hợp chất đa năng. Khi lắp đặt nên cố gắng đạt tấm cho khít nhau nhằm làm giảm độ rộng của các mối nối.
12 - Tôi có nên dán băng vào nhưng mối nối không? Và tôi nên dùng loại băng dán nào?
13 - Khi lát gạch lên tấm nền thì cần có những vật liệu đặc biệt đi kèm không?
Khi lắp đặt tấm GH giống như các loại tấm thông thường khác không cần vật liệu đặc biệt đi kèm mà chỉ
Tấm  GH có tác dụng  ngang bằng hoặc tốt hơn tấm xi măng và 
Fi - broximăng (Bảng so sánh).
15 - Kích cỡ gạch và độ dày của tường vách hay trần là có giới hạn?
Ngày nay, gạch có nhiều kích cỡ, hình dáng và trọng lượng. Phần lớn chúng thích hợp với tấm GH 
sử dụng làm tường, vách và trần hoặc sàn. Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với công ty Gia Huy theo số điện thoại: 04 . 766 2657.
16 - Khi gạch bị hỏng hóc thì có thể  thay thế một cách đễ dàng với nên tấm GH không?
Có. Dưới đây là những hướng dẫn chung:
Vùng hư hỏng lớn: 
   1. Bóc vùng gạch lát bị hư và những viên gạch ở xung quanh
đồng thời bóc luôn cả tấm GH.
2. Làm sạch và gắn thêm một vài thanh khung mới trước khi lắp tấm GH nếu cần thiết.
3. Bịt kín hoặc liên kết các mối nối bằng bột trét.
17 - Dùng tấm GH để lắp đặt và hoàn thiện cho phòng hoặc bồn tắm?
Vùng hư hỏng nhỏ:
  1. Bóc lớp vữa khỏi vùng bị hỏng.
  2. Cắt khoanh vùng bị hỏng.
  3. Bóc gạch và tấm GH, bóc lõi đực xử lý bằng Silicone.
  4. Sử dụng loại keo để cho ngấm vào trong và sơn lót hoặc chất lót có dung môi bịt kin lõi hở. 
  5. Lắp đặt gạch mới bằng và  chát lại.
4. Lát gạch mới lên trên và trát khi xử lý tấm xong
Bồn tắm hay màng bọc cao su phải có độ nghiêng nhất định thoả đáng để thoát nước thải qua lỗ thoát. Trét khoảng cách giữa nền và mếp tấm GH bằng bột trét.
Bồn tắm vòi hoa sen có lề - Sử dụng màng bọc chống thấm cho tường với kích thước tối thiểu 2" và tối đa 4" đối với lề trên. (Xem hình H6 và H7).
  Bồn tắm hoa sen không có lề - Sử dụng màng bọc chống thấm cho tường với kích thước tối thiểu 6" và tối đa là 8".
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H3
H4
H5
4
H6
H7
Tấm thạch cao GH dùng cho từng vách.
Tấm thạch cao GH.
Mạch tối thiểu 6.4 mm.
Gạch ốp.
Vữa
Bồn tắm.
Khung gỗ.
Tấm lót chống thấm dùng để lắp đặt sàn.
Đối với tấm bề dày 6.4 mm có sức nén là 1500 cân Anh/ 01 inch vuông.
18 - Tấm thạch cao GH dường như mềm hơn tấm Xi măng?
Tấm GH dùng cho phòng tắm.
5
Đối với tấm 12.7 mm có sức nén từ khoảng 450 đến 600 cân Anh trên mỗi inch vuông. Điều đó có nghĩa rằng nó mang một lực khoang 450 đến 600 cân Anh trên mỗi inch vuông để bắt đầu nén tấm  GH dày 12.7 mm. Khi một lực được tác động cvào sàn gạch thì lực sẽ được phân phối ra  toàn bộ diện tích của nó.
H8
19 - Có thể dùng tấm GH làm sàn không?
Tấm thạch cao GH.
Khe trám.
Gạch ốp.
Lớp màng cao su.
Lớp vữa.
Đá nghiền.
Lỗ thoát.
Có. Tấm thạch cao GH lót chống thấm có kích thước từ 6.4 mm đến 15.9 mm được dùng để làm sàn 
hoặc làm vật gắn sàn đã được chứng nhận hợp chuẩn theo ASTM C627. Tấm thạch cao GH lót chống thấm đã đáp ứng được với điều kiện về trọng lượng và độ bền .
  Tấm GH cũng sáng hơn tấm Xi măng và tấm Xi măng Fi - Broximăng.
H9
20 - Tấm thạch cao GH chống thấm khó lắp đặt trong việc ứng dụng sàn khi độ dày khác nhau?
Tấm thạch cao dùng làm  cho phòng họp và khu dân cư.
Không.Tấm thạch cao GH lót chống thấm đều có hướng lắp đặt giống nhau khi độ day khác nhau thì lắp đặt theo hướng dẫn dưới đây:
   - Độ dày sàn lót gỗ dán khoảng 15.9 mm. Lớp vữa Xi măng Pooc-lăng dày khoảng 19.2 mm, sử dụng bay, bàn bả có độ dày 6.4 mm.
   - Gắn tấm GH lên vữa vẫn còn dẻo, tránh khô cứng vữa.
   - Xếp xen kẽ sao cho các mối nối của tấm GH lót chống thấm không trùng với các mối nối của sàn lót, gắn các ốc mạ kẽm có kích cỡ 11/4
để tránh nổ vít hay ốc. Khoảng cách giữa các vít chốt không được lớn hơn 204.8 mm nhô ra ngoài. Dùng băng lưới dán các mối nối trên mặt tấm và được gắn với xi măng pooc-lăng ở các mạch.
    - Dùng gạch ốp lớp vữa xi măng pooc-lăng và gạch phải có kích cõ tối thiểu là 51.2 x 51.2 hoặc khổ lớp hơn. Vữa phải phủ đến tận mép tấm và phải ngang bằng với bền mặt của mép gạch.
    - Dùng hốn hợp vữa Xi măng Pooc-lănmg lót sàn.
    - Trước khi láy gạch, cần bảo vệ tấm lót GH và nền gỗ dán, tránh đè các vật nặng lên và vận chuyển các thiết bị trên mặt.
hoặc các loại vít chống gỉ.tránh bắt ốc vít vào chốt dầm để 
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Xi măng Pooc-lăng.
Gạch lát nền.
Tấm thạch cao GH.
Vữa Xi măng Pooc-lăng.
Dầm sàn 409.6mm
Nền gỗ dán 15.9mm.
Vữa Xi măng Pooc-lăng.
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21 - Tấm thạch cao GH lót chống thấm  có thể dùng trong phòng xông hơi?
Đúng. Theo hướng dẫn cụ thể dưới đây:
 1 - Không nên đặt vật liệu chống tụ hơi nước sau tấm GH lót chống thấm mà nên lắp đặt ở trước vì tấm GH lót chống thấm có khả năng chống thấm và cách ly độ ẩm và chuyền sang các vật liệu khác.  
 2 - Dùng các vít chống gỉcó kích cỡ 153.6 mm để bắt tấm GH lót chống thấm lên toàn bộ tường, vách và trần dọc theo hệ thống khung của phòng xông hơi. Sau đó ốp gạch.
      Chú ý: Đối với các loại vật liệu như tấm dán tường, tấm nhựa, tấm dán tường và tấm GH lót chống thấm không đạt yêu cầu sẽ mang lại hiệu quả không như ý muốn.
 3 - Dán bưng lưới vào góc và mối nối. Các đầu vít phải bằng với mặt phẳng tấm.
 4 - Lăn một loại vật liệu chống thấm làm sao để phủ các đầu vít, các góc và mối nối. Các góc và mối nối có thể được hoàn thiện bằng màng bọc chất lỏng.
 5 - Gắn các lỗ, các góc bằng Silicone.
 6 - Dùng sợi thuỷ tinh bên trong tường vách cách ly và làm giảm sức nóng.
Hoạt động và bảo trì:
Phòng xông hơi nên được điều chỉnh.
22 - Tôi muốn dùng tấm GH cho những khu vực không ẩm ướt  để đạt độ bóng mịn thì tôi phải phủ lên bề mặt tấm GH như thế nào?
Nên dùng các hợp chất phủ lên bề mặt và sơn lót trước khi hoàn thiện bề mặt (Hình ảnh).
Tấm thạch cao Gh lót chống thấm dùng cho cả những nơi khô ráo không ốp gạch.
Tấm thạch cao GH
 lót chống thấm.
Băng lưới.
  Tấm thạch cao GH lót chống thấm khác hoàn toàn so với tấm bao giấy. Nước có thể thẩm thấu vào lõi của tấm thạch cao bao giấy, mặt giấy có thể bong ra tạo điều kiện cho độ ẩm thâm nhập và gây hư hại cho nền gạch. Tấm bao giấy không đề nghị dùng ở những khu vực ẩm ướt cao vì không dfdạt tiêu chuẩn ASTM C 1178  đối với tấm thạch cao chịu nước cốt vải thuỷ tinh.
  Tấm GH lót chống thấm được phủ chất ACRYLIC và lõi được xử lý kháng ẩm với hai lớp vải thuỷ tinh.
  Tấm GH lót chống thấm dùng làm sàn lót tuân theo các tiêu chuẩn chặt chẽ của ASTM C 1178.
Tấm thạch cao GH kích thước 6.4 mm có thể dùng ở những phòng liền kề nhau tạo ra diện mạo tốt hơn và giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan tới vệ sinh (H10).
Hợp chất sơn.
Tấm thạch cao GHlót chống thấm.
23 - Đặc điểm gì đã tạo cho tấm GH lót chống thấm khác biệt với tấm thạch cao bao giấy?
H10
H11
24 - Tai sao chúng ta không nên dùng gỗ dán trực tiếp mà không có tấm lót khi lát gạch?
  Tấm GH lót chống thấm có lợi thế về trọng lượng so với tấm xi măng dùng làm nền. Tâm GH lót chống thấm nhẹ hơn 30% so với tấm xi măng. Điều đó làm cho việc vận chuyển dễ dàng và nhanh chóng trong quá trình lắp đặt. Trong thực tế, theo nghiên cứu của Hiệp hội quốc gia của Viên nghiên cứu xây dựng cho thấy răng tấm GH lót chống thấm có thời gian lắp đặt nhanh hơn tấm xi măng là 46%. Tấm GH lót chống thấm dễ dàng lắp đặt và không yêu cầu chất chống ẩm thư hai (Phụ thêmchất chống ẩm khi dùng vào mục đích ngăn ẩm) như tấm lót xi măng.
  Ngoài ra tấm GH lót chống thấmcó tính năng thẩm thấu cao và bảo vệ khoảng chống giữa các mặt của tường vách khỏi sự xâm nhập của độ ẩm mà không cần chất phụ gia chống ngưng tụ hơi nước. Tấm GH lót chống thấm siêu chống ẩm, dễ dàng cắt bẻ và chắc hơn tấm xi măng.
Gỗ dán được dùng rất nhiều để phủ kết cấu nhưng không thẻ ứng dụng làm nền cho gạch ốp lát. Rất đơn giản vì gỗ lưu hoá theo thời gian và không ổn định. Độ ẩm có thể làm cho gỗ dán di chuyển, vênh và oằn vặn. Khi lát nền gạch và vữa xi măng không có hiện tượng co giãn, chắc chắn. Nếu gỗ dán bị cong vênh hoặc xê dịch sẽ làm hỏng lớp vữa, vỡ gạch và nền.
25 - Điều gì đã tạo cho tấm GH tốt hơn tấm Xi măng?
 Cắt tấm: Với tấm GH lót chống thấm thì việc cắt tấm trở nên đơn giản. Chỉ cần dùng công cụ dao cătd chuyên dụng. Mép cắt gọn và sắc mét.
 Với tấm Xi măng rất khó cắt vì nặng (Tấm GH lót chống thấm nhẹ hơn 30% so với tấm Xi măng), khi cắt tấm Xi măng cần ống dẫn nước chạy theo mạch cắt. Đối với tấm GH lót chống thấm việc cắt dễ dàng và chính xác, chi phí rẻ, tốt và sạch sẽ khi lát gạch hơn tấm Xi măng.
Độ bám: Tấm GH lót chống thấm chắc đến tận mép mà không mép.
26 - Tại sao nói rằng tấm GH lót chống thấm tiết kiệm thời gian lao động so với tấm xi măng 50%?
Cắt tấm rất đơn giản, chỉ bằng lưỡi dao thông thường.
Các mép cắt gọn và sắc nét.
H12
7
www.giahuygypsum.com.vn
27 - Khi tôi dùng tấm Xi măng thì dùng thêm màng lót để chống ẩm cho tường vách, tấm GH lót chống thấm có cần như vậy không?
Kích thước: Phổ biến 1220 mm x 2440 mm x 6.4 mm và 1220 mm x 2440 x 12.7 mm.
Không cần xử lý chống ẩm khi dùng: Với tấm GH lót chống thấm tiết kiệm tiền bạc và sức lao động vì không cần phụ thêm màng chống thấm và không phải dùng chất ngăn cản sự ngưng tụ của hơi nước ở mặt sau tấm GH. Tấm thạch cao GH lót chống thấm được chế tạo kèm theo chất chống ẩm. Tấm Xi măng rất thô và rỗ, điều đó nghĩa là phải cần công cụ hỗ trợ chống ẩm để bảo vệ công trình khi sử dụng vào những khu vực ẩm ướt.
Chỉ cần một người khi lắp đặt: Tấm GH lót chống thấm có trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển, mang vác nên chỉ một người có thể lắp đặt được một cách dễ dàng kể cả những nơi có điều kiện di chuyển khó khăn. Điều đó chứng tỏ rằng chi phí lắp đặt tấm GH lót chống thấm rất thấp.
Không: Tấm GH lót chống thấm không yêu cầu thêm công cụ ngăn ẩm, đẩy lùi nước bề mặt và bản thân tấm đã có chất chống ẩm. Các sản phẩm lót tấm Xi măng không có khả năng kháng ẩm vì tấm bị xơ và rỗ. Khi dùng tấm Xi măng hoặc sợi Xi măng ở những khu vực ẩm ướt thì cần phải thêm màng lót chống ẩm phía sau. Nếu không dùng như vậythì độ ẩm xâm nhập sinh ra mốc có thể làm hư hại công trình.
28 - Việc bảo hành ra sao khi lắp đặt tấm GH lót chống thấm và có nên dùng ngoài trời không?
Thời hạn bảo hành tấm GH lót chống thấm khoảng 20 năm và không nên dùng tấm ngoài trời.
   Gạch lát không bao giờ được lắp đặt ở những khu vực có nước. Trong thực tế tấm Xi măng không thể kháng nươc và như vậy sẽ làm hư hại sàn gỗ và hệ khung.
   Tấm GH lót chống thấm đợc sản xuất và không nhằm để nhúng vào nước trong một thời gian dài mà vãn giữ nguyên vẹn mà thực tế lõi tấm đã được xử lý ngăn nước và phủ ACRYLIC ngăn ẩm xâm nhập làm hỏng nền gạch và các kết cấu khác.
29 - Điều gì sẽ xẩy ra khi nhúng tấm GH lót chống thấm vào xô nước?
TẤM THẠCH CAO GH LÓT CHỐNG THẤM TỐT HƠN TẤM XI MĂNG VÀ TẤM FI-BRO XIMĂNG.
TẤM FI-BRO XIMĂNG.
 
* Trọng lượng khoảng 36 kg đối với tấm có kích thước 1/2 x 4 x 8
* Cần màng lót phía sau khi sử dụng ở những nơi ẩm ướt.
* Cắt bằng dụng cụ như bút cắt, cưa vòng hoặc máy cắt.
* Dùng loại vít đặc biệt.
TẤM XI MĂNG.
* Trọng lượng 43 kg.
 
 
* Cần màng lót phía sau khi sử dụng ở những nơi ẩm ướt.
* Khó cắt, xén và bám chặt.
TẤM THẠCH CAO GH 
LÓT CHỐNG THẤM.
* Trọng lượng chỉ 29 kg đối với tấm có kích thước 1/2 x 4 x 8".
* Được gia cố để ngăn cản độ ấm bảo vệ nền gạch. 
* Dễ cắt, xén bằng dao cắt chuyên dụng.
* Chỉ cần dùng loại vít bình thường.
BẢNG SO SÁNH TẤM THẠCH CAO GH VỚI CÁC LOẠI TẤM KHÁC.
CÁC ĐẶC TÍNH.
Thích hợp cho những khu vực ẩm ướt. 
Bảo vệ tường vách khỏi sự xâm nhập của độ ẩm mà không cần chất phụ gia chống bay hơi.
Ngăn ẩm bề mặt.
Chịu lửa tốt hơn.
Trọng lượng nhẹ hơn (Tuỳ thuộc vào độ dày của tấm).
Không làm xước bồn tắm và đồ đạc cố định khác.
Dễ dàng cắt, xén khi dung dao cắt chuyên dụng.
Dễ bám chặt.
Bám vữa khi sử dụng làm nền lát gạch.
Không
TẤM THƯỜNG.
Kích thước chuẩn (ASTM) 1/8" , 1/4" , 1/2".
Không
Không
Không
Có
TẤM FI-BROXIMĂNG
Không
Không
Có
Có
Không
Có
Có
Có
Không
Không
Có
   Không		
Không
Có
Không
Không
TẤM XI MĂNG
Không
Có 
Không
Không
Không
Không
Có
TẤM THẠCH CAO GH
Không
Có
Không
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
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Độ rạn nứt mối nối.
Không
Có
Có
Không

