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TẤM THẠCH CAO GH DÙNG NGOÀI TRỜI
TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

 Tấm ngoài trời GH làm chất nền gạch, đá và các loại vữa. Nên dùng tấm ở những khu vực dễ lắp đặt và linh động, điều này có ý
nghĩa rất lớn là không có khó khăn và chi phí về việc tách bóc tấm, giảm giá trị, sụt lún và cong vênh.

Kháng mốc.
 Kết quả kiểm tra cho thấy rằng tấm ngoài trời GH với thiết kế cốt vải thuỷ tinh cho phép chống lại sự tăng trưởng của nấm mốc.

Sức bền.
Vải thuỷ tinh được gắn vào trong tấm để tạo ra một tổ hợp hoà quyện nhau cho tấm sức bền tuyệt vời, đáng chú ý là khả năng
chống lại sự bong chóc, xấu xí, cong vênh hư hỏng. Bề mặt có sự liên kết tuyệt vời.
Độ bền uốn của tấm ngoài trời GH được thể hiện ở hai mặt, điều này tạo cho tấm có thể lắp đặt theo cả chiều đứng và chiều ngang
mà không cần phải có tường chắc giữa các cột. Tấm cũng bảo vệ và đỡ hệ thống khung ổn định.

Sự ổn định.
Tấm ngoài trời có khả năng kháng rung, nhiệt, lún, nghiêng và các điều kiện ẩm, do rất phù hợp khi dùng vào làm kết cấu rầm
hoặc mái vòm.

Ngăn lửa.
Tấm ngoài trời GH không bắt lửa nên có thể dùng kháng lửa ( Theo tiêu chuẩn ASTME 119).

 Bảo vệ công trình tốt hơn đối với điều kiện thời tiết.
Tấm ngoài trời GH là sự hoà trộn giữa lõi được xử lý và mặt vải thuỷ tinh trước và sau làm cho tấm có khả năng chống lại các yếu
tố thời tiết. Tấm sẽ không bong chóc và giảm giá trị do thời tiết. Không cần vật liệu khác để bảo vệ tấm GH.

Dễ sử dụng.
 Tấm ngoài trời có trọng lượng nhẹ nên dễ sử dụng và lắp đặt. Nó có thể được cắt và gắn chặt chỉ bằng các dụng cụ tiêu chuẩn.
Nó cũng dễ hơn nhiều khi dùng so với nền gỗ, tấm xi măng và tấm bọc sợi xi măng.

Các đặc tính cơ lý

So sánh sản phẩm.
Tấm bọc GH
 15.9 mm.

Tấm bọc GH
12.7 mm.

Tấm sợi thạch cao
12.7 mm.

Tấm sợi thạch cao
15.9 mm.

Độ rộng danh nghĩa.

Độ dài tiêu chuẩn.

Trọng lượng ( Pound).

Phạm vi uốn.

Thành phần.

Sức bền vặn (khô).
(Puond/inch vuông).

Sức bền uốn
(Puond/inch vuông).

Sức bền nén
(Puond/inch vuông).

Giá trị "R"

Bắt lửa (lõi)

Sự chênh lệch khi hút ẩm
(inch).

Độ dãn từ
Inc/pa.s.m2
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1016 101610161016

2032,2286,2540 + 6.4 2032,2286,2540 + 6.4 2032 2032 đến 3048

2.500 1.900 2.200 ( Ước chừng). 3.000 ( Ước chừng).

20328 15248 7620

Mặt vải thuỷ tinh
Lõi thạch cao.

7620

Mặt vải thuỷ tinh
Lõi thạch cao.

Mặt không có vải thuỷ tinh
Lõi thạch cao và sợi giấy.

Mặt không có vải thuỷ tinh
Lõi thạch cao và sợi giấy.

>6549 5401 416 n/a

1007 807 124 189

Không bắt lửa.Không bắt lửa. Bắt lửa. Bắt lửa.

Tối thiểu 500 psi Tối thiểu 500 psi n/a n/a

1/8 inch 2/8 inch

17

n/a n/a

23 35 28

.56 .50 .6.67



Sự dãn nở khi thay
đổi độ ẩm(%).

Đặc biệt.Tiêu chuẩn.

Không

 Các mũ của vít chốt phải bằng với bề mặt tấm ( Không được nhô lên), các vít phải ngậm vào hệ thống khung. Vị trí vít tối thiểu
là 9.5 mm tính từ đầu và mếp tấm. Các ốc và vít theo một sơ đồ nhất định.
  Sắp xếp các điểm nối của tấm so le nhau, các đầu mép tấm phải khít và chặt chẽ, các tấm bọc không nhỏ hơn 2032 mm tính
từ hệ thống mặt chống nước và thời tiết không được nhỏ hơn 3048 mm tính từ mặt đất đối với khoảng cách giữa ống thoát
nước và ống thông gió.

 Tấm bọc GH có thể lắp đặt theo chiều dọc hoặc chiều ngang với hệ thống khung gỗ hoặc khung thép.
Độ rộng không được nhỏ hơn 12.7 mm đến 2.54 cm đối với khung gỗ và 6.4 mm đến 2.54 cm đối với khung thép. Các bộ phân
của khung không vượt quá 3 mm từ mặt phẳng của khung liền kề.

Hướng dẫn lắp đặt

Có

n/a8.5 x 10-6

6.25 x 10-6

Sự dãn nở khi thay

đổi nhiệt độ (0F).

Chống lại sự tăng
trưởng của mốc.

Công cụ.

Vít chốt.

6.25 x 10-6 200 x 10-6 200 x 10-6

8.5 x 10-6 n/a

Có Không

Tiêu chuẩn. Đặc biệt.

Cắt bằng dao cắt
chuyên dụng và dễ bẻ.

Cắt bằng dao cắt
chuyên dụng và dễ bẻ.

Yêu cầu các
 công cụ đặc biệt.

Yêu cầu các
 công cụ đặc biệt.

Ứng dụng đối với tường vách.

Lắp đặt lớp phủ lên tấm bọc GH. Các vật liệu thường dùng để bọc hoặc phủ tường vách ở bên ngoài: Gỗ, nhựa PVC, nhựa tổng
hợp, thép đá, gạch, gỗ dán gỗ trộn.

A. Tấm bọc GH.
B. Lớp cách ly.
C. Hệ khung.
D. Chất kháng thời tiết.
E. Thanh nối.
F. Lỗ thoát khí.
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G. Gạch dán.
H. Lớp chống thấm
chảy và rò rỉ.
I. Lớp gỗ trộn.
J. Mặt gỗ dán.
K. Lớp nhựa PVC.

L. Mặt ximăng sợi.
M. Mặt tôn thép.
N. Lớp thép mỏng lót giấy.
O. Lớp vữa thường.
P. Khe hở tối thiểu 6.4

Nền vách dán gạch.

 Gạch có thể được dán lên tấm bọc GH, gắn thanh
nối bảo vệ bằng ốc xuyên qua tấm vào hệ khung
định khoảng thanh nối theo yêu cầu của các lớp
dán. Dùng chất kháng thời tiết theo quy định của
nhà thiết kế.

Nền vách gỗ dán.

 Tấm có thể dùng trong những ứng dụng dưới
những tấm gỗ dán... Tấm cả phải được gắn tấm bọc
GH và hệ khung. Dùng chất kháng thờitiết theo quy
định của nhà thiết kế.
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Nền trát vữa thường ( Trang trí ).

Hệ thống Xtuco được trát trên tấm bọc GH. Lớp thép mỏng có
lót giấy phải được gắn chặt qua tấm và ngậm vào hệ khung.
 Trát vữa theo quy định của nhà sản xuất.

Hệ thống hoàn thiện và cách ly bên ngoài

Tấm bọc GH là chất nền lý tưởng đối với nhũng ứng dụng trong hệ thống dán cách ly (nhiệt, âm...) có thể sử dụng ở mọi
vùng khí hậu.
Tấm được xử lý bằng một loại sơn phủ mầu vàng và có những lợi ích quan trọng:
  - Không cần thêm chất sơn lót đối với hệ thống dán.
  - Làm cho sự liên kết giữa các tấm và các bề mặt của hệ thống chắc chắn.
  -Tạo cho tấm có khả năng kháng nước bề mặt làm giảm chi phí lao động và các vấn đề khác, trong khi đó làm tăng sự
thoả mãn của khách hàng.
  - Khoảng cách khung tối thiểu là 406 mm đối với tấm có kích cỡ 12.7 mmvà 609 mm đối với tấm 15.9 mm.

A. Tấm bọc GH.
B. Lớp dán.
C. Lớp cách ly.
D. Lớp phủ.
E. Lớp phủ hoàn thiện.

Bắt vít, dụng khung và hoàn thiện

Độ dày Khoảng cách khung. Hướng tấm
Khoảng cách vít đối

với khung gỗ.
Khoảng cách vít đối

với khung gỗ.

Song song
Vuông góc

Song song
Vuông góc

203.2 mm609.6 mm

15.9 mm

12.7 mm

609.6 mm 203.2 mm 203.2 mm

203.2 mm
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Các ứng dụng che kết cấu, bắt vít, dựng khung hoàn thiện.

Phương pháp 1:
 Sơn trần và kết cấu rầm, hoàn thiện mối nối.

Phương pháp 2:
Mặt trần và kết cấu rầm.

A. Tấm bọc GH.
B. Máng nước.
C. Lưới phủ.
D. Lớp phủ.
E. Lớp phủ hoàn thiện.
F. Băng keo dán.
G. Lớp trát hỗn hợp.

Độ dài. Khoảng cách khung dựng. Hướng tấm Khoảng cách vít

12.7 mm

12.7 mm

15.9 mm

406 mm (Tối đa).

609 mm (Tối đa).

406 mm (Tối đa).

Song song hoặc vuông góc

Song song hoặc vuông góc

Vuông góc với khubng.

203 mm dọc theo khung.

203 mm dọc theo khung.

203 mm dọc theo khung.

Phương pháp 1:
Gắn băng keo dán lên trên các mối nối và dùng bột bả trét vào mối nối, làm phẳng bề mặt phủ lớp lót và sơn hoàn thiện hai lớp.
Phương pháp 2:
Theo hướng dẫn của nhà sản xuất chất phủ.
Các điều kiện đặc biệt hạn chế các mối nối tối đa khoảng 30 feet hoặc theo hướng dẫn cụ thể của nhà thiết kế.

 Hệ thống mái được làm khô ráo hoặc phải được bảo vệ từ các yếu tố yếu tố thời tiết. Nên lắp đặt tấm GH theo phương ngang nhằm phòng
ngừa độ ẩm đọng lại.

So sánh tấm GH bao che rầm

So sánh san phẩm.

Chênh lêch khi hút ẩm (võng).

Sự hút nước(%).

Sựu hút nước bề mặt(Gram).

Bề mặt

Tấm bọc GH Kết cấu tấm GH 12.7mm Tấm bọc GH 15.9 mm Tấm che kết cấu GH
15.9mm.

6.4

<10

12.73..2 22

40+ <10 40+

0.83 0.832.5 2.5

Vải thuỷ tinhGiấy GiấyVải thuỷ tinh



Ngăn nước và không khí.

 Kiểm soát độ ẩm, tiết kiệm năng lượng, cải thiện môi trường đang là xu thế của việc sử dụng chất kháng nước, không khí và thời tiết.
 Tấm GH là chất làm nền lý tưởng đối với hệ thống ngăn chống chịu thời tiết nước và không khí.
 Bao bọc công trình: Giấy nỉ hoặc nhựa đường nhân tạo.
Dùng chất lỏng hoặc dễ cháy: Hệ thống ngăn nước, phủ nhựa đường và màng dán.
Chú ý: Không yêu cầu dùng chất kháng thời tiết lên trên tấm bọc GH trong thời gian bảo hành.

Chống thẩm thấu.
 Chống thẩm thấu nhằm chống lọt khí và thấm nước, lắp hệ thống thông gió và ngăn nước chảy theo hướng dẫn của nhà sản xuất
và nhà thiết kế.

Hệ thống kháng lửa (Đối với khung gỗ).

Độ dày tường: 20 mm đến 10 cm.
Trọng lượng/feet 7.5.
Mặt ngoài: Tấm bọc GH 15.9 mm được lắp đặt song song hoặc ở góc
phải so với cột gỗ (2x4) khoảng cách 400 mm, 20 mm đến 25 mm ốc
mái mạ kẽm, kích cỡ 180 mm đối với khoảng cách giữa cách bộ phận
khung. Bề mặt ngoài được phủ sơn.
Mặt trong: Tấm bọc GH 19.5 mm được lắp đặt song song với các cột
22 đến 25 đối với ốc mạ, kích cỡ 180 mm đối với khoảng cách giữa các
bộ phận khung. Tạo các mối nối so le nhau (Chịu lực).

Mặt ngoài

Kháng lửa trong 1 giờ.

Độ dày tường: 20 mm đến 10 cm.
Trọng lượng/feet 7.5.
Mặt ngoài: Tấm bọc GH 15.9 mm được lắp đặt song song hoặc ở góc
phải so với cột gỗ (2x4) khoảng cách 600 mm, 22 mm đến 25 mm ốc
mái mạ kẽm, kích cỡ 180 mm đối với khoảng cách giữa cách bộ phận
khung. Bề mặt ngoài được phủ sơn.
Mặt trong: Tấm bọc GH 19.5 mm được lắp đặt song song với các cột
22 đến 25 đối với ốc mạ, kích cỡ 180 mm đối với khoảng cách giữa các
bộ phận khung. Tạo các mối nối so le nhau (Chịu lực).

Kháng lửa trong 1 giờ.

Mặt ngoài

Kháng lửa trong 2 giờ.

Mặt ngoài
Độ dày tường: 152 mm.
Trọng lượng/feet 12.5
Mặt ngoài: Tấm bọc GH 15.9 mm được lắp đặt song song hoặc ở góc
với các cột gỗ (2x4) có kích cỡ 400 mm. Tấm ở dưới được gắn bằng các
ốc có kích cỡ 22 mm đến 25 mm kích cỡ 180 mm đối với các khoảng
cách giữa các bộ phận khung.
Mặt trên: Được gắn bằng ốc có kích cỡ 9.5 mm đến 50 mm kích cỡ
200 mm các mối của hai mặt phải được so le nhau.
Mặt trong: Đặt hai lớp tấm bọc GH 15.9 mm theo phương năm ngang
hoặc thẳng đứng so với khung.
Mặt trên: Ốc vít 22 mm đến 25 mm. Các mối nối được xếp xo le nhau
( Chịu lực).

Kháng lửa trong 2 giờ.

Mặt ngoài

Độ dày vách: 3 mm đến 250 mm.
Mặt ngoài: Tấm bọc GH 12.7 mm được đặt ở góc phải các cột gỗ
(2x4), ốc vít từ 20 mm đến 25 mm. Khoảng cách giữa mặt tấm và gạch
là 25 mm.
Mặt dưới: 9.5 mm đến 50 mm
Các mối nối được so le với nhau (Chịu lực).
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Hệ thống kháng lửa (Đối với khungthép).

Độ dày tường: 15.2 mm.
Trong lượng/feet 6.
Mặt ngoài: 19.5 mm được lắp đặt theo phương thẳng đứng.
Kích cỡ khung: 600 mm, ốc vít chống gỉ, tối thiểu là 15.9 mm đến 76
mm.
Mặt trong: Tấm bọc GH 19.5 mm được lắp đặt theo phương thẳng đứng
so với khung.

Mặt ngoài

Kháng lửa trong 1 giờ.

Mặt ngoài

Kháng lửa trong 1 giờ.

Độ dày tường: 20 mm đến 10 cm
Trong lượng/feet 6.
Mặt ngoài: 19.5 mm được lắp đặt theo phương thẳng đứng.
Kích cỡ khung: 600 mm, ốc vít chống gỉ, tối thiểu là 12.7 mm đến 76 mm.
Mặt trong: Tấm bọc GH 15.9 mm được lắp đặt theo phương thẳng đứng so
với khung. Cách ly hoàn toàn so với hệ thống khoảng chống vách
( Chịu lực 100% thiết kế).

Mặt ngoài

Kháng lửa trong 2 giờ.

Độ dày tường: 152 mm
Trong lượng/feet 11.
Mặt ngoài: Đặt 02 lớp tấm bọc GH 19.5 mm được lắp đặt theo phương
thẳng đứng với kích cỡ khung 600 mm, ốc vít chống gỉ tối thiểu 12.7 mm đến
76 mm. Các mối nối được xếp so le với nhau.
Mặt trong: Đặt 02 lớp tấm bọc GH 15.9 mm được lắp đặt theo phương
thẳng đứng với kích cỡ khung 600 mm. Các mối nối được xếp so le nhau.
Cách ly hoàn toàn với khoảng trống vách (lõi) được chịu lực: 80% thiết kế.

Mặt ngoài

Kháng lửa trong 2 giờ.

Độ dày tường: 12.7 mm.
Trong lượng/feet 11.
Mặt ngoài: Đặt 02 lớp tấm bọc GH 19.5 mm được lắp đặt theo phương
thẳng đứng với kích cỡ khung 600 mm, ốc vít chống gỉ tối thiểu 12.7 mm đến
50.8 mm. Các mối nối được xếp so le với nhau.
Mặt trong: Đặt 02 lớp tấm bọc GH 15.9 mm được lắp đặt theo phương
thẳng đứng với khung. Các mối nối được xếp so le nhau, lớp phủ cách ly
không bắt buộc.

Phần I - Giới thiệu chung.

Mô tả sản phẩm:
  Không giới hạn hệ thống trần, tường bao che r ầm. Các thành ph ần liên quan:

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

* Hệ thống hoàn thiện cách ly mặt ngoài.
* Lớp ván gỗ ngoài giàn khung.
* Bột trét.
* Khung thép nhẹ.
* Lớp sơn.

* Gạch lát.
* Đá.
* Khung thép định hình.
* Ván gỗ thô.
* Ván gỗ nhẵn.
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Các quy định:
 Theo quy định của các nhà s ản xuất các thành ph ần, độ dày, kích cỡ và kháng l ửa của vật liệu.
Bảo đảm chất lượng:
Tỷ lệ kháng lửa: Cung cấp khả năng kháng lửa theo yêu cầu kỹ thuật.
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Vận chuyển, lưu kho và giao nhận.
    Khi chuyên chở, sản phẩm phải được đóng gói và được chứng nhận là còn nguyên vẹn, nhãn và tên của nhà sản xuât phải roc ràng,
phải có giấy biên nhận.
    Nếu sản phẩm không được bọc nhựa khi di chuyển sẽ làm cho sản phẩm bị xây xát gây ra hỏng vật liệu và khó khăn khi sử dụng.
   Trong quá trình lưu kho, tránh ẩm ướt và ngập nước khi hoặc thời tiết,  tránh làm vỡ lở các mép tấm. Khi phủ quanh lô sản phẩm lưu
kho nên để lỗ thoáng khí.

Hạn chế.
Tránh đọng nước trên mặt tấm lợp GH trong và sau khi lắp đặt. Tranh có nhiều lỗ thoáng khí, lò sưởi trực tiếp trong suất tháng mùa đông,
tranh dùng tấm trong điều kiện mưa gió, sương mù hay bất cứ điều kiện thời tiết nào có thể làm đọng nước trên bề mặt.

Phần II - Thông tin sản phẩm

*****

Kích cỡ sản phẩm:
Tấm bọc GH có bề dày 12.7 mm và 19.5 mm.
Thành phần kết cấu:
Được sản xuất theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM C1178 với hai mặt thuỷ tinh, các mép dài và lõi được xử lý kháng nước.
Kháng lửa:
Là sản phẩm không bắt lửa, tấm có bề dày 12.7 mm và 15.9 mm có hệ số căng trải ngọn lửa và phát tán khói bằng 0.
Chống chọi với thời tiết và không khí:
Hệ thống đáp ứng được với yêu cầu xây dựng, bọc bằng lớp liên kết nhựa đường.
Các phụ kiện:
Băng keo: Băng dán thuỷ tinh.
Bột trét:
Ốc vít, khung gỗ: Dùng ốc mạ kẽm.
Đinh vít khung thép: Dùng đinh vít chống gỉ.
Đinh vít khung gỗ: Dùng đinh vít chống gỉ.

Phần III- Lắp đặt

*****

Chuẩn bị:
Xác định khung phụ, xác nhận lại rằng bề mặt các bộ phận khung và sườn không quá 3 mm.
Lắp đặt:
Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tận dụng hết chiều dài của tấm để giảm thiểu mối nối.
Găn vào khung gỗ bằng đinh ốc co khoảng cách 10 mm nhằm chống co dãn.
Đóng đinh vít và các mũ vít phải bằng với mặt tấm (Không được nhô lên).  Bắt vít cách mép và đầu tấm 9.5 mm.
Chống nước và thời tiết:
Theo hướng dẫn lắp đặt theo yêu cầu của nhà sản xuất và thiết kế.
A. Toàn bộ mặt ngoài của tấm bọc GH được phủ nhựa đường hoặc bọc chất sợi nhân tạo.
B. Dùng chất ngăn nước.
C. Dùng màng dán.
Sơn phủ trần và kết cấu:
 Hệ thống kết cấu phải khô ráo và được bảo vệ khỏi các yếu tố thời tiết trong suất quá trình trước và sau khi lắp đặt.
Dùng băng dán sợi thuỷ tinh dán trên các mối nốivà trét bột tạo mặt phẳng, sơn phủ bằng sơn ngoài trời và có chất lượng cao.

Tài liệu của: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GIA HUY
Văn phòng: Số 242 Đường Bưởi - Ba Đình - Hà Nội

Tel: (04) 766 2657 - Fax: (04) 766 5173 - Website: www.giahuygypsum.com.vn
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TẤM THẠCH CAO GH DÙNG NGOÀI TRỜI
TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM
 
 Tấm ngoài trời GH làm chất nền gạch, đá và các loại vữa. Nên dùng tấm ở những khu vực dễ lắp đặt và linh động, điều này có ý nghĩa rất lớn là không có khó khăn và chi phí về việc tách bóc tấm, giảm giá trị, sụt lún và cong vênh.
  
Kháng mốc.
 Kết quả kiểm tra cho thấy rằng tấm ngoài trời GH với thiết kế cốt vải thuỷ tinh cho phép chống lại sự tăng trưởng của nấm mốc.
  
Sức bền. 
Vải thuỷ tinh được gắn vào trong tấm để tạo ra một tổ hợp hoà quyện nhau cho tấm sức bền tuyệt vời, đáng chú ý là khả năng chống lại sự bong chóc, xấu xí, cong vênh hư hỏng. Bề mặt có sự liên kết tuyệt vời.
Độ bền uốn của tấm ngoài trời GH được thể hiện ở hai mặt, điều này tạo cho tấm có thể lắp đặt theo cả chiều đứng và chiều ngang mà không cần phải có tường chắc giữa các cột. Tấm cũng bảo vệ và đỡ hệ thống khung ổn định.
Sự ổn định.
Tấm ngoài trời có khả năng kháng rung, nhiệt, lún, nghiêng và các điều kiện ẩm, do rất phù hợp khi dùng vào làm kết cấu rầm hoặc mái vòm.
 
Ngăn lửa.
Tấm ngoài trời GH không bắt lửa nên có thể dùng kháng lửa ( Theo tiêu chuẩn ASTME 119).
 
 Bảo vệ công trình tốt hơn đối với điều kiện thời tiết.
Tấm ngoài trời GH là sự hoà trộn giữa lõi được xử lý và mặt vải thuỷ tinh trước và sau làm cho tấm có khả năng chống lại các yếu tố thời tiết. Tấm sẽ không bong chóc và giảm giá trị do thời tiết. Không cần vật liệu khác để bảo vệ tấm GH.
 
Dễ sử dụng.
 Tấm ngoài trời có trọng lượng nhẹ nên dễ sử dụng và lắp đặt. Nó có thể được cắt và gắn chặt chỉ bằng các dụng cụ tiêu chuẩn. Nó cũng dễ hơn nhiều khi dùng so với nền gỗ, tấm xi măng và tấm bọc sợi xi măng.
Các đặc tính cơ lý
So sánh sản phẩm.
Tấm bọc GH
 15.9 mm.
Tấm bọc GH 
12.7 mm.
Tấm sợi thạch cao
12.7 mm.
Tấm sợi thạch cao
15.9 mm.
Độ rộng danh nghĩa.
Độ dài tiêu chuẩn.
Trọng lượng ( Pound).
Phạm vi uốn.
Thành phần.
Sức bền vặn (khô).
(Puond/inch vuông).
Sức bền uốn
(Puond/inch vuông).
Sức bền nén
(Puond/inch vuông).
Giá trị "R"
Bắt lửa (lõi)
Sự chênh lệch khi hút ẩm
(inch).
Độ dãn từ
Inc/pa.s.m2
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1016
1016
1016
1016
2032,2286,2540 + 6.4
2032,2286,2540 + 6.4
2032
2032 đến 3048
2.500
1.900
2.200 ( Ước chừng).
3.000 ( Ước chừng).
20328
15248
7620
Mặt vải thuỷ tinh
Lõi thạch cao.
7620
Mặt vải thuỷ tinh
Lõi thạch cao.
Mặt không có vải thuỷ tinh
Lõi thạch cao và sợi giấy.
Mặt không có vải thuỷ tinh
Lõi thạch cao và sợi giấy.
>6549
5401
416
n/a
1007
807
124
189
Không bắt lửa.
Không bắt lửa.
Bắt lửa.
Bắt lửa.
Tối thiểu 500 psi
Tối thiểu 500 psi
n/a
n/a
1/8 inch
2/8 inch
17
n/a
n/a
23
35
28
.56
.50
.6
.67
Sự dãn nở khi thay đổi độ ẩm(%).
Đặc biệt.
Tiêu chuẩn.
Không
 Các mũ của vít chốt phải bằng với bề mặt tấm ( Không được nhô lên), các vít phải ngậm vào hệ thống khung. Vị trí vít tối thiểu là 9.5 mm tính từ đầu và mếp tấm. Các ốc và vít theo một sơ đồ nhất định.
  Sắp xếp các điểm nối của tấm so le nhau, các đầu mép tấm phải khít và chặt chẽ, các tấm bọc không nhỏ hơn 2032 mm tính từ hệ thống mặt chống nước và thời tiết không được nhỏ hơn 3048 mm tính từ mặt đất đối với khoảng cách giữa ống thoát nước và ống thông gió.
 Tấm bọc GH có thể lắp đặt theo chiều dọc hoặc chiều ngang với hệ thống khung gỗ hoặc khung thép. 
Độ rộng không được nhỏ hơn 12.7 mm đến 2.54 cm đối với khung gỗ và 6.4 mm đến 2.54 cm đối với khung thép. Các bộ phân của khung không vượt quá 3 mm từ mặt phẳng của khung liền kề.
Hướng dẫn lắp đặt
Có 
n/a
8.5 x 10-6
6.25 x 10-6
Sự dãn nở khi thay đổi nhiệt độ (0F).
Chống lại sự tăng trưởng của mốc.
Công cụ.
Vít chốt.
6.25 x 10-6
200 x 10-6
200 x 10-6
8.5 x 10-6
n/a
Có 
Không
Tiêu chuẩn.
Đặc biệt.
Cắt bằng dao cắt chuyên dụng và dễ bẻ.
Cắt bằng dao cắt chuyên dụng và dễ bẻ.
Yêu cầu các
 công cụ đặc biệt.
Yêu cầu các
 công cụ đặc biệt.
Ứng dụng đối với tường vách.
Lắp đặt lớp phủ lên tấm bọc GH. Các vật liệu thường dùng để bọc hoặc phủ tường vách ở bên ngoài: Gỗ, nhựa PVC, nhựa tổng hợp, thép đá, gạch, gỗ dán gỗ trộn.
A. Tấm bọc GH.
B. Lớp cách ly.
C. Hệ khung.
D. Chất kháng thời tiết.
E. Thanh nối.
F. Lỗ thoát khí.
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G. Gạch dán.
H. Lớp chống thấm chảy và rò rỉ.
I. Lớp gỗ trộn.  
J. Mặt gỗ dán.
K. Lớp nhựa PVC.
L. Mặt ximăng sợi.
M. Mặt tôn thép.
N. Lớp thép mỏng lót giấy. 
O. Lớp vữa thường.
P. Khe hở tối thiểu 6.4 
Nền vách dán gạch.
 
 Gạch có thể được dán lên tấm bọc GH, gắn thanh nối bảo vệ bằng ốc xuyên qua tấm vào hệ khung định khoảng thanh nối theo yêu cầu của các lớp dán. Dùng chất kháng thời tiết theo quy định của nhà thiết kế.
Nền vách gỗ dán.
 
 Tấm có thể dùng trong những ứng dụng dưới những tấm gỗ dán... Tấm cả phải được gắn tấm bọc GH và hệ khung. Dùng chất kháng thờitiết theo quy định của nhà thiết kế.
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Nền trát vữa thường ( Trang trí ).
 
 
Hệ thống Xtuco được trát trên tấm bọc GH. Lớp thép mỏng có lót giấy phải được gắn chặt qua tấm và ngậm vào hệ khung.
 Trát vữa theo quy định của nhà sản xuất.
Hệ thống hoàn thiện và cách ly bên ngoài
Tấm bọc GH là chất nền lý tưởng đối với nhũng ứng dụng trong hệ thống dán cách ly (nhiệt, âm...) có thể sử dụng ở mọi vùng khí hậu.
Tấm được xử lý bằng một loại sơn phủ mầu vàng và có những lợi ích quan trọng: 
  - Không cần thêm chất sơn lót đối với hệ thống dán.
  - Làm cho sự liên kết giữa các tấm và các bề mặt của hệ thống chắc chắn.
  -Tạo cho tấm có khả năng kháng nước bề mặt làm giảm chi phí lao động và các vấn đề khác, trong khi đó làm tăng sự thoả mãn của khách hàng.
  - Khoảng cách khung tối thiểu là 406 mm đối với tấm có kích cỡ 12.7 mmvà 609 mm đối với tấm 15.9 mm.
A. Tấm bọc GH.
B. Lớp dán.
C. Lớp cách ly.
D. Lớp phủ.
E. Lớp phủ hoàn thiện.
Bắt vít, dụng khung và hoàn thiện
Độ dày
Khoảng cách khung.
Hướng tấm
Khoảng cách vít đối với khung gỗ.
Khoảng cách vít đối với khung gỗ.
Song song
Vuông góc
Song song
Vuông góc
203.2 mm
609.6 mm
15.9 mm
12.7 mm
609.6 mm
203.2 mm
203.2 mm
203.2 mm
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Các ứng dụng che kết cấu, bắt vít, dựng khung hoàn thiện.
Phương pháp 1:
 Sơn trần và kết cấu rầm, hoàn thiện mối nối.
Phương pháp 2:
Mặt trần và kết cấu rầm.
A. Tấm bọc GH.
B. Máng nước.
C. Lưới phủ.
D. Lớp phủ.
E. Lớp phủ hoàn thiện.
F. Băng keo dán.
G. Lớp trát hỗn hợp. 
Độ dài.
Khoảng cách khung dựng.
Hướng tấm
Khoảng cách vít
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
406 mm (Tối đa).
609 mm (Tối đa).
406 mm (Tối đa).
Song song hoặc vuông góc
Song song hoặc vuông góc
Vuông góc với khubng.
203 mm dọc theo khung.
203 mm dọc theo khung.
203 mm dọc theo khung.
Phương pháp 1:
Gắn băng keo dán lên trên các mối nối và dùng bột bả trét vào mối nối, làm phẳng bề mặt phủ lớp lót và sơn hoàn thiện hai lớp.
Phương pháp 2:
Theo hướng dẫn của nhà sản xuất chất phủ.
Các điều kiện đặc biệt hạn chế các mối nối tối đa khoảng 30 feet hoặc theo hướng dẫn cụ thể của nhà thiết kế. 
 
 Hệ thống mái được làm khô ráo hoặc phải được bảo vệ từ các yếu tố yếu tố thời tiết. Nên lắp đặt tấm GH theo phương ngang nhằm phòng ngừa độ ẩm đọng lại.
So sánh tấm GH bao che rầm
So sánh san phẩm.
Chênh lêch khi hút ẩm (võng).
Sự hút nước(%).
Sựu hút nước bề mặt(Gram).
Bề mặt
Tấm bọc GH
Kết cấu tấm GH 12.7mm
Tấm bọc GH 15.9 mm
Tấm che kết cấu GH 
15.9mm.
6.4
<10
12.7
3..2
22
40+
<10
40+
0.83
0.83
2.5
2.5
Vải thuỷ tinh
Giấy
Giấy
Vải thuỷ tinh
Ngăn nước và không khí.
 
 Kiểm soát độ ẩm, tiết kiệm năng lượng, cải thiện môi trường đang là xu thế của việc sử dụng chất kháng nước, không khí và thời tiết.
 Tấm GH là chất làm nền lý tưởng đối với hệ thống ngăn chống chịu thời tiết nước và không khí.
 Bao bọc công trình: Giấy nỉ hoặc nhựa đường nhân tạo.
Dùng chất lỏng hoặc dễ cháy: Hệ thống ngăn nước, phủ nhựa đường và màng dán.
Chú ý: Không yêu cầu dùng chất kháng thời tiết lên trên tấm bọc GH trong thời gian bảo hành.
Chống thẩm thấu.
 Chống thẩm thấu nhằm chống lọt khí và thấm nước, lắp hệ thống thông gió và ngăn nước chảy theo hướng dẫn của nhà sản xuất và nhà thiết kế.
Hệ thống kháng lửa (Đối với khung gỗ).
Độ dày tường: 20 mm đến 10 cm.
Trọng lượng/feet 7.5.
Mặt ngoài: Tấm bọc GH 15.9 mm được lắp đặt song song hoặc ở góc phải so với cột gỗ (2x4) khoảng cách 400 mm, 20 mm đến 25 mm ốc mái mạ kẽm, kích cỡ 180 mm đối với khoảng cách giữa cách bộ phận khung. Bề mặt ngoài được phủ sơn.
Mặt trong: Tấm bọc GH 19.5 mm được lắp đặt song song với các cột 22 đến 25 đối với ốc mạ, kích cỡ 180 mm đối với khoảng cách giữa các bộ phận khung. Tạo các mối nối so le nhau (Chịu lực).
Mặt ngoài
Kháng lửa trong 1 giờ.
Độ dày tường: 20 mm đến 10 cm.
Trọng lượng/feet 7.5.
Mặt ngoài: Tấm bọc GH 15.9 mm được lắp đặt song song hoặc ở góc phải so với cột gỗ (2x4) khoảng cách 600 mm, 22 mm đến 25 mm ốc mái mạ kẽm, kích cỡ 180 mm đối với khoảng cách giữa cách bộ phận khung. Bề mặt ngoài được phủ sơn.
Mặt trong: Tấm bọc GH 19.5 mm được lắp đặt song song với các cột 22 đến 25 đối với ốc mạ, kích cỡ 180 mm đối với khoảng cách giữa các bộ phận khung. Tạo các mối nối so le nhau (Chịu lực).
Kháng lửa trong 1 giờ.
Mặt ngoài
Kháng lửa trong 2 giờ.
Mặt ngoài
Độ dày tường: 152 mm.
Trọng lượng/feet 12.5
Mặt ngoài: Tấm bọc GH 15.9 mm được lắp đặt song song hoặc ở góc với các cột gỗ (2x4) có kích cỡ 400 mm. Tấm ở dưới được gắn bằng các ốc có kích cỡ 22 mm đến 25 mm kích cỡ 180 mm đối với các khoảng cách giữa các bộ phận khung.
Mặt trên: Được gắn bằng ốc có kích cỡ 9.5 mm đến 50 mm kích cỡ 
200 mm các mối của hai mặt phải được so le nhau.
Mặt trong: Đặt hai lớp tấm bọc GH 15.9 mm theo phương năm ngang hoặc thẳng đứng so với khung. 
Mặt trên: Ốc vít 22 mm đến 25 mm. Các mối nối được xếp xo le nhau ( Chịu lực).
Kháng lửa trong 2 giờ.
Mặt ngoài
Độ dày vách: 3 mm đến 250 mm.
Mặt ngoài: Tấm bọc GH 12.7 mm được đặt ở góc phải các cột gỗ (2x4), ốc vít từ 20 mm đến 25 mm. Khoảng cách giữa mặt tấm và gạch là 25 mm. 
Mặt dưới: 9.5 mm đến 50 mm
Các mối nối được so le với nhau (Chịu lực).
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Hệ thống kháng lửa (Đối với khungthép).
Độ dày tường: 15.2 mm.
Trong lượng/feet 6.
Mặt ngoài: 19.5 mm được lắp đặt theo phương thẳng đứng.
Kích cỡ khung: 600 mm, ốc vít chống gỉ, tối thiểu là 15.9 mm đến 76 mm.
Mặt trong: Tấm bọc GH 19.5 mm được lắp đặt theo phương thẳng đứng so với khung.
Mặt ngoài
Kháng lửa trong 1 giờ.
Mặt ngoài
Kháng lửa trong 1 giờ.
Độ dày tường: 20 mm đến 10 cm
Trong lượng/feet 6.
Mặt ngoài: 19.5 mm được lắp đặt theo phương thẳng đứng.
Kích cỡ khung: 600 mm, ốc vít chống gỉ, tối thiểu là 12.7 mm đến 76 mm.
Mặt trong: Tấm bọc GH 15.9 mm được lắp đặt theo phương thẳng đứng so với khung. Cách ly hoàn toàn so với hệ thống khoảng chống vách 
( Chịu lực 100% thiết kế).
Mặt ngoài
Kháng lửa trong 2 giờ.
Độ dày tường: 152 mm
Trong lượng/feet 11.
Mặt ngoài: Đặt 02 lớp tấm bọc GH 19.5 mm được lắp đặt theo phương thẳng đứng với kích cỡ khung 600 mm, ốc vít chống gỉ tối thiểu 12.7 mm đến 76 mm. Các mối nối được xếp so le với nhau.
Mặt trong: Đặt 02 lớp tấm bọc GH 15.9 mm được lắp đặt theo phương thẳng đứng với kích cỡ khung 600 mm. Các mối nối được xếp so le nhau. Cách ly hoàn toàn với khoảng trống vách (lõi) được chịu lực: 80% thiết kế.
Mặt ngoài
Kháng lửa trong 2 giờ.
Độ dày tường: 12.7 mm.
Trong lượng/feet 11.
Mặt ngoài: Đặt 02 lớp tấm bọc GH 19.5 mm được lắp đặt theo phương thẳng đứng với kích cỡ khung 600 mm, ốc vít chống gỉ tối thiểu 12.7 mm đến 50.8 mm. Các mối nối được xếp so le với nhau.
Mặt trong: Đặt 02 lớp tấm bọc GH 15.9 mm được lắp đặt theo phương thẳng đứng với khung. Các mối nối được xếp so le nhau, lớp phủ cách ly không bắt buộc.
Phần I - Giới thiệu chung.
Mô tả sản phẩm: 
  Không giới hạn hệ thống trần, tường bao che rầm. Các thành phần liên quan:
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
* Hệ thống hoàn thiện cách ly mặt ngoài.
* Lớp ván gỗ ngoài giàn khung.
* Bột trét.
* Khung thép nhẹ.
* Lớp sơn. 
* Gạch lát.
* Đá. 
* Khung thép định hình.
* Ván gỗ thô.
* Ván gỗ nhẵn. 
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Các quy định:
 Theo quy định của các nhà sản xuất các thành phần, độ dày, kích cỡ và kháng lửa của vật liệu.
Bảo đảm chất lượng:
Tỷ lệ kháng lửa: Cung cấp khả năng kháng lửa theo yêu cầu kỹ thuật.
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Vận chuyển, lưu kho và giao nhận.
    Khi chuyên chở, sản phẩm phải được đóng gói và được chứng nhận là còn nguyên vẹn, nhãn và tên của nhà sản xuât phải roc ràng, phải có giấy biên nhận.
    Nếu sản phẩm không được bọc nhựa khi di chuyển sẽ làm cho sản phẩm bị xây xát gây ra hỏng vật liệu và khó khăn khi sử dụng.
   Trong quá trình lưu kho, tránh ẩm ướt và ngập nước khi hoặc thời tiết,  tránh làm vỡ lở các mép tấm. Khi phủ quanh lô sản phẩm lưu kho nên để lỗ thoáng khí. 
Hạn chế.
Tránh đọng nước trên mặt tấm lợp GH trong và sau khi lắp đặt. Tranh có nhiều lỗ thoáng khí, lò sưởi trực tiếp trong suất tháng mùa đông, tranh dùng tấm trong điều kiện mưa gió, sương mù hay bất cứ điều kiện thời tiết nào có thể làm đọng nước trên bề mặt.
Phần II - Thông tin sản phẩm
*****
Kích cỡ sản phẩm:
Tấm bọc GH có bề dày 12.7 mm và 19.5 mm.
Thành phần kết cấu:
Được sản xuất theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASTM C1178 với hai mặt thuỷ tinh, các mép dài và lõi được xử lý kháng nước.
Kháng lửa: 
Là sản phẩm không bắt lửa, tấm có bề dày 12.7 mm và 15.9 mm có hệ số căng trải ngọn lửa và phát tán khói bằng 0. 
Chống chọi với thời tiết và không khí:
Hệ thống đáp ứng được với yêu cầu xây dựng, bọc bằng lớp liên kết nhựa đường.
Các phụ kiện: 
Băng keo: Băng dán thuỷ tinh.
Bột trét: 
Ốc vít, khung gỗ: Dùng ốc mạ kẽm.
Đinh vít khung thép: Dùng đinh vít chống gỉ.
Đinh vít khung gỗ: Dùng đinh vít chống gỉ. 
Phần III- Lắp đặt
*****
Chuẩn bị:
Xác định khung phụ, xác nhận lại rằng bề mặt các bộ phận khung và sườn không quá 3 mm.
Lắp đặt: 
Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tận dụng hết chiều dài của tấm để giảm thiểu mối nối. 
Găn vào khung gỗ bằng đinh ốc co khoảng cách 10 mm nhằm chống co dãn.
Đóng đinh vít và các mũ vít phải bằng với mặt tấm (Không được nhô lên).  Bắt vít cách mép và đầu tấm 9.5 mm.
Chống nước và thời tiết:
Theo hướng dẫn lắp đặt theo yêu cầu của nhà sản xuất và thiết kế.
A. Toàn bộ mặt ngoài của tấm bọc GH được phủ nhựa đường hoặc bọc chất sợi nhân tạo.
B. Dùng chất ngăn nước.
C. Dùng màng dán.
Sơn phủ trần và kết cấu:
 Hệ thống kết cấu phải khô ráo và được bảo vệ khỏi các yếu tố thời tiết trong suất quá trình trước và sau khi lắp đặt.
Dùng băng dán sợi thuỷ tinh dán trên các mối nốivà trét bột tạo mặt phẳng, sơn phủ bằng sơn ngoài trời và có chất lượng cao.
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