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Lớp vật liệu xi măng bề mặt

Lớp PUR/ PIR

SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN TONMAT

là gì? Lớp vật liệu ximăng bề mặt

Lớp vật liệu ximăng bề mặt

Lớp PUR/PIR
Tấm cách nhiệt Gachmat là vật liệu xanh được 

cấu tạo bởi lớp PU (Polyurethane) ở giữa và 02 
lớp bề mặt bằng vật liệu xi măng đặc chủng có 
tính năng cách nhiệt, cách âm rất cao. Có thể 
coi là “Vách tủ lạnh” trong công trình xây dựng.

Kích thước: 1200mm x 2440mm
Độ dày: 20, 30, 40, 50 mm
Trọng lượng: 1,2kg/ m2 (độ dày 20mm)



GACHMAT với kết cấu nhiều lỗ khí được phân bổ đều đặn với mật độ cao nên có khả năng cách âm ≥ 25,4 
dB.

Hệ số dẫn nhiệt của GACHMAT là 0,023 W/moK, thấp so với các vật liệu cách nhiệt thông thường.
Sử dụng tấm GACHMAT giúp tiết kiệm đến 50% chi phí điện năng dùng cho quạt mát và điều hòa không khí.
Do không là trung gian trao đổi nhiệt nên GACHMAT không để xảy ra hiện tượng “đổ mồ hôi” khi nhiệt độ 

thay đổi đột ngột, ngăn chặn quá trình tạo nấm mốc trên bề mặt công trình. 

GACHMAT là vật liệu siêu nhẹ, cho phép giảm đến 49% tải trọng tường công trình, giảm chi phí kết cấu và 
giảm đến trên 36% khối xây so với vật liệu xây dựng truyền thống.

Với vật liệu có cấu trúc ô kín không tan trong nước, độ hấp thụ nước và hơi nước thấp, khả năng tự chống 
thấm cao, GACHMAT giúp bảo vệ “sức khỏe công trình” trong điều kiện khí hậu nhiệt đới tại Việt Nam.

Tỷ suất hút nước của GACHMAT ~ 0,86 %V (sau khi ngâm trong nước 48 giờ) 

GACHMAT có khả năng chống cháy lan, không dẫn cháy và 
có khả năng tự tắt lửa trong thời gian ngắn nhất sau khi được 
cách ly khỏi nguồn gây cháy.

(Cấp B2 theo chỉ tiêu DIN 4102)
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GACHMAT có cường độ chịu nén là 0,287 
MPa, sản phẩm có độ bền lên đến 20 năm 
vẫn duy trì tốt tỷ suất dẫn nhiệt và độ bền 
vững cho công trình.

Sử dụng GACHMAT giúp bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, tiết 
kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải ra môi trường, nâng cao chất 
lượng cuộc sống.

GACHMAT không làm ảnh hưởng đến tầng Ozone, bảo vệ trái đất do 
không sử dụng HCFC-141b (HCFC Free).
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐỘ BỀN NẤM MỐC CỦA GACHMAT
1.  Kết quả kiểm nghiệm của Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam, Viện Môi Trường.
2.  Mẫu thử nghiệm: Gachmat 20mm
3.  Đặc điểm: Tấm PU Sandwich xốp, dày 20mm

- Hai lớp giữa: Xốp, màu trắng
- Hai mặt ngoài: Một mặt màu trắng ngà, một mặt màu đen xám

4.  Tổng số mẫu: 03
- VL1: Vật liệu xốp màu trắng
- VL2: Vật liệu mặt ngoài màu trắng ngà
- VL3: Vật liệu mặt ngoài màu đen xám

5.  Tiêu chuẩn chương trình thử nghiệm: ASTM G21 - 96 (Standard Practice for Determining Resistance of Synthenic Polymeric 
Materials to Fungi - Tiêu chuẩn đánh giá độ bền nấm sợi đối với vật liệu Polymer tổng hợp) 

Kết luận: Từ kết quả thử nghiệm cho thấy cả ba loại vật liệu (lớp xốp PU bên trong, hai lớp mặt ngoài) của tấm PU Sanwich đều 
bền với nấm mốc theo ASTM G-21-96

Kết quả phân tích trong bảng cho thấy diện tích nấm sợi phát triển trên bề mặt mẫu chiếm khoảng hơn 7% diện tích bề mặt mẫu. 
Tuy có sự phát triển của nấm sợi trên bề mặt mẫu thử nghiệm nhưng theo mức độ đánh giá ASTM G-21-96 mức độ bền của mẫu 
đạt cấp 1 (diện tích nấm nhỏ hơn 10%)

Hình ảnh hiển vi có các mẫu có vị trí nghi ngờ sợi nấm phát triển

Mẫu VL1 sau 14 ngày 
thử nghiệm chụp bằng 
máy ảnh

Mẫu VL1 sau 21 ngày 
thử nghiệm chụp bằng 
máy ảnh

Mẫu VL1 sau 28 ngày 
thử nghiệm chụp bằng 
máy ảnh

Mẫu VL1 sau 14 ngày 
thử nghiệm chụp bằng 
kính hiển vi soi nổi 
optica độ phóng đại 
40 lần

Mẫu VL1 sau 21 ngày 
thử nghiệm chụp bằng 
kính hiển vi soi nổi 
optica độ phóng đại 
40 lần

Mẫu VL1 sau 18 ngày 
thử nghiệm chụp bằng 
kính hiển vi soi nổi 
optica độ phóng đại 
40 lần
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Nội suy diện tích nấm sợi phát triển mẫu 1 sau 28 ngày thử ngiệm bằng phần mềm Image J

Mẫu VL1 sau 28 ngày thử nghiệm, tăng cường độ tương phản
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Mẫu VL1 sau 28 ngày thử nghiệm, nội suy bằng phần mềm Image J



GACHMAT ốp dưới mái tôn 1 lớp, mái ngói và các loại mái thông dụng khác

GACHMAT ốp mái bê tông dán ngói

GACHMAT ốp vách đơn kết cấu thép GACHMAT ốp vách kép kết cấu thép
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GACHMAT ốp trần treo

GACHMAT ốp trần bê tông

GACHMAT lót sàn kết cấu thép

GACHMAT lót sàn bê tông

Lớp sơn hoàn thiện

Hệ khung xương

GACHMAT

Lớp tôn

Kết cấu thép hộp

Sàn gỗ

GACHMAT

GACHMAT

Lớp vữa xi măng chống thấm

Sàn bê tông

Lớp vữa xi măng

Lớp lưới gia cường

GACHMAT

Trần bê tông



MÔ PHỎNG CẮT LỚP THI CÔNG GACHMAT ỐP TƯỜNG

GIA TĂNG DIỆN TÍCH HỮU ÍCH KHI XÂY MỚI

Vít nở liên kết GACHMAT với tường

Lớp vữa có độ bám dính cao

Lớp lưới gia cường

Lớp vữa hoàn thiện

Lớp sơn hoàn thiện

Tường gạch

Tấm GACHMAT

Ngoài chức năng cách nhiệt, cách âm tốt nhất cho tường công trình, GACHMAT còn giúp gia tăng đến 
>3% diện tích sử dụng hữu ích, mang lại lợi ích lớn cho cả Chủ đầu tư và Người sử dụng.

1. Khi sử dụng GACHMAT 20mm
Scl = 0,08m2 * 2 * (Chu vi tường ngoài) (m) - 0,115m2

2. Khi sử dụng GACHMAT 30mm:
Scl = 0,07m2 * 2 * (Chu vi tường ngoài) (m) - 0,104m2

3. Khi sử dụng GACHMAT 40mm:
Scl = 0,06m2 * 2 * (Chu vi tường ngoài) (m) - 0,91m2

4. Khi sử dụng GACHMAT 50mm:
Scl = 0,05m2 * 2 * (Chu vi tường ngoài) (m) - 0,78m2

Diện tích hữu ích chênh lệch (Scl) giữa tường 220mm và trong tường 110m + GACHMAT:



ỨNG DỤNG THI CÔNG GACHMAT

ỐP VÁCH NGOÀI

ỐP DƯỚI MÁI NHÀ XƯỞNG

ỐP GIỮA TƯỜNG

ỐP TRẦN CHỐNG NÓNG



ỨNG DỤNG THI CÔNG GACHMAT

ỐP TRẦN

BIỂN QUẢNG CÁO KẾT HỢP CHỐNG NÓNG

ỐP DƯỚI SÀN

ỐP TRONG TƯỜNG



Trụ sở chính: KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Hệ thống chi nhánh và nhà máy sản xuất tại: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, 
Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Dương, Vĩnh Long và các địa phương khác 
trên cả nước.

HỆ THỐNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT CỦA TONMAT GROUP 
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