
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI GIA HUY

TẤM THẠCH CAO TRẦN CHÌM
---***---

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Kích thước thực tế: 2440 mm x 1220 x 09 mm.

* Chịu uốn và nén tốt do được gia cố lõi của tấm bằng hai lớp sợi thủy tinh nên không bị
võng hoặc biến dạng. Do tấm có kết cấu chắc đặc nên có khả năng chắc đặc nên có khả
năng cách âm rõ rệt.
* Đặc tính cách nhiệt: Tấm thạch cao GH có khả năng bức xạ nhiệt và phản xạ ánh sáng
cao nên không có sự phát nóng giữa nhiệt độ bên ngoài và trong nhà của bạn.

* Có thể dùng làm trần, tường và vách cho mọi loại công trình:
Trần, tường và vách.
* Có đặc tính chịu lửa, nhiệt, ẩm, tính ổn định cao nên có thể
dùng ở những nơi có nhiệt độ cao và độ ẩm cao như: Phòng tắm,
phòng xông hơi, bể tắm công cộng và những nơi có nguy cơ thấm
dột cao.
* Do đặc tính kháng lửa, ngăn cháy nên có thể dùng cho nhưng
nơi có nguy cơ cháy cao như các công trình gần trạm xăng, dầu,
lò sưởi...
* Bên cạnh đó có thể sử dụng cho những nơi có độ ồn cao như
phòng nhạc hội trường và các khu vực công cộng...

Dễ cắt, xen hoặc bẻ bằng dao cắt thông thường, trọng lượng nhẹ hơn 30% so với tấm thường,
có thể bám chặt (Giữ vít) tới tận mép không bị vỡ lở, tạo độ chắc chắn cho công trình do ít các
mối nối, nhờ vậy mà giảm tối thiểu chi phí lắp đặt so với các loại tấm khác. Các mũ vít có thể
được bắn chìm vào trong bề mặt tấm nên bề mặt trần phẳng và tạo vẻ đẹp.

Tấm thạch chịu nước dùng cho trang trí trần và vách nhãn hiệu Gia Huy đã được trung tâm
đo lường chất lượng (Quatest - I) - Tổng cục đo lường chất lượng Việt Namchứng nhận hợp
chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế Hoa Kỳ có mã ký hiệu ASTM C1178/1178 M.

* Tấm có đặc tính siêu nhẹ với công nghệ tạo bọt thạch cao.
* Đặc tính nổi bật nhất của tấm thạch cao GH là cùng một sản
phẩm có nhiều tính năng như sức chịu lửa:Không bắt lửa
không lan truyền lửa, ngăn cháy, không sinh ra khói bụi như
tấm thạch cao bao giấy hoặc phủ các loại vật liệu khác và
không phát nóng khi ngăn cháy.
* Chống ẩm, cách âm, thoát hơi ẩm, không hút ẩm, không tụ
nước bề mặt nên có thể chống nấm mốc.
* Tấm không cong vênh, co ngót, bảo đảm độ ổn định cao khi
có sự thay đổi về nhiệt độ hoặc khí hậu nên không bị rạn nứt
các mối nối do đã được sử lý thạch cao nguyên chất, được đúc
và phơi khô tự nhiên.
* Bề mặt tấm bám với mọi chất liệu bột bả không bong tróc
phồng rộp.
* Do bề mặt tấm không tích tụ hơi nước, tính thoát ẩm cao
nên ngăn ngừa được nấm mốc.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

Tấm trần chìm GH
(Tấm tiêu chuẩn)

1220 x 2440 x 6.4 (mm)
1220 x 2440 x 09 (mm)

1220 x 2440 x 12.7 (mm)

KÍCH THƯỚC:

SỬ DỤNG:

LẮP ĐẶT:

THỜI HẠN BẢOHÀNH: Công ty Gia Huy cam kết bảo hành 10 năm đối với công trình thương mại khi sử dụng tấm
thạch cao GH.

www.giahuygypsum.com.vn
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