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Tóm tắt thông số kỹ thuật - ALPOLIC
TM

/fr ACM 

 

1. Tổng quan  

ALPOLIC
TM

/fr là vật liệu Nhôm Composite (ACM) có lõi khoáng chống cháy. Được dùng làm tấm bọc nội 

ngoại thất và lợp mái cho các công trình xây mới và cải tạo. Vật liệu này được Tập Đoàn Mitsubishi Plastics 

sản xuất và cung cấp bởi các đại lý và nhà phân phối đã được ủy quyền. 

 

Lưu ý: Bản tóm tắt thông số kỹ thuật này là về ALPOLIC
TM

/fr ACM. Nếu bạn cần thêm thông số kỹ thuật 

của ALPOLIC
TM

 lõi polyethylene và thường được sử dụng cho biển quảng cáo, hãy liên hệ với những nhà 

phân phối địa phương hoặc văn phòng của chúng tôi.  

 

Những thông số kỹ thuật này có thể được thay đổi mà  không ảnh hưởng tới chất lượng của vật liệu. 

 

2. Cấu tạo 

ALPOLIC
TM

/fr bao gồm lõi khoáng chống cháy kẹp giữa hai lớp hợp kim nhôm dày 0,5mm (3105-H14): 

 

Thành phần Vật liệu vỏ:   Lớp hợp kim Nhôm dày 0,5mm (3105-H14) 

Vật liệu lõi:  Lõi khoáng chống cháy 

 

Mặt trên được hoàn thiện bằng lớp sơn phủ fluorocarbon gốc Lumiflon theo tiêu chuẩn, và mặt dưới là lớp 

tráng hoặc lớp sơn phủ chống ẩm. ALPOLIC
TM

/fr có bốn dòng sản phẩm với các loại lớp phủ: Màu Đơn sắc 

(Solid), Màu Ánh Kim (Metallic), Màu Óng Ánh (Sparkling) và vân Đá- Gỗ- Kim loại. Trong các loại lớp 

phủ này, sơn fluorocarbon gốc Lumiflon được sử dụng trong dây chuyền sơn phủ cuộn liên tục của nhà sản 

xuất.  

 

Mặt dưới của ALPOLIC
TM

/fr, mặt úp vào tường xây hoặc thép khi được lắp dựng làm tấm bọc, có lớp tráng 

gốc polyester hoặc lớp sơn phủ chống ẩm để bảo vệ tấm khỏi các vấn đền ăn mòn có thể xảy ra. 

 

Bề mặt được bảo vệ bằng lớp phim bảo vệ dễ bóc, bao gồm hai lớp polyethylene màu trắng và đen. Theo kết 

quả kiểm định độ chống chịu thời tiết dưới các điều kiện ngoài trời thông thường, lớp phim bảo vệ sẽ chống 

chịu được thời tiết trong sáu tháng mà không mất đi đặc tính dễ bóc ban đầu hoặc tạo gỉ hay các tổn hại 

khác. 

 

3. Kích thước và dung sai 

Nhà phân phối: Shimez Ltd Co.
LH: Quốc 
ĐT: 0935199066
E: quoc.alpolic@shimez.com 
www.shimez.vn
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(1) Độ dày tấm: 3mm, 4mm và 6mm 

(2) Kích thước tấm: Rộng = 965, 1270 và 1575mm  

           Dài = dưới 7200mm  

Lưu ý: Có thể đặt hàng chiều rộng theo yêu cầu trong khoảng 914mm đến 1575mm tùy theo khối lượng 

đặt hàng tối thiểu. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc văn phòng bán hàng của chúng tôi tại địa 

phương. 

(3) Dung sai: 

Rộng:  ±2,0mm 

Dài:  ±4,0mm 

Dày:  ±0,2mm trong độ dày 3 và 4mm, ±0,3mm trong độ dày 6mm 

Độ uốn:  Tối đa 0,5% (5mm/m) chiều dài và/hoặc chiều rộng 

Gập vuông(Chênh lệch đường chéo):  Tối đa 5,0mm 

 

Biến dạng bề mặt:   Quy tắc kiểm tra trực quan của chúng tôi đảm bảo không có các biến dạng bề mặt 

như lỗi lõm, sóng cạnh… ALPOLIC
TM

/fr được cung cấp có cạnh cắt và tấm nhôm 

không bị lệch hoặc lõi bị lồi ra. 

 

4. Đặc tính cơ bản 

(1) Trọng lượng tấm: 

 

 3mm 4mm 6mm 

ALPOLIC
TM

/fr 6,0 kg/m² 7,6 kg/m² 10,9 kg/m
2
 

(2) Độ giãn nở nhiệt:  24×10-6 /°C 

(3) Đặc tính cơ học của Vật liệu Nhôm Composite (ACM): 

 

 
Đơn vị 3mm 4mm 6mm 

Độ bền kéo (ASTM E8) MPa or N/mm2 61 49 29 

0.2% Giới hạn chảy (ASTM E8) MPa or N/mm2 53 44 26 

Độ dãn dài (ASTM E8) % 4 5 2 

Độ đàn hồi uốn, E (ASTM C393) GPa or kN/mm2 49.0 39.8 29.1 

Độ bền uốn, E×I, (ASTM C393) kNmm2/mm 72 137 347 
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(4) Đặc tính cơ học của hợp kim nhôm (3105-H14): 

Giới hạn chảy 0.2%  (ASTM E8): 152 MPa or N/mm2 

Độ đàn hồi uốn (ASTM E8):  70 GPa or kN/mm2 

(5) Nhiệt độ biến dạng: 115°C với 3mm, 116°C với 4mm và 109°C với 6mm 

(6) Giảm thiểu truyền âm (cách âm) (ASTM E413):  

    

 Độ dày 4mm 6mm 

STC (Lớp truyển tải chuẩn) 26  26  

 

5. Tổng hợp các thử nghiệm độ chịu lửa 

Chúng tôi đã thực hiện nhiều thử nghiệm cháy trên vật liệu ALPOLIC/fr theo các tiêu chuẩn chống cháy 

ở nhiều quốc gia. ALPOLIC/fr  đã vượt qua các thử nghiệm sau: 

 

Bảng 4.1 Kết quả thử nghiệm cháy cho vật liệu ốp mặt ngoài và vật liệu ốp nói chung: 

 

Quốc gia Tiêu chuẩn thử nghiệm Mẫu thử 

ALPOLIC
TM

/fr 

Kết quả và Phân hạng 

Cộng đồng 

chung Châu 

Âu (EU) 

EN 13823, EN ISO 11925-2, EN 13501-1  Hạng B 

Vương quốc 

Anh 

BS476 Phần 6 

            Phần 7 
4mm & 6mm 

Hạng 0 

Hạng 1 

Đức DIN4102 Phần 1 4mm & 6mm Hạng B1 

Hoa Kỳ 

Đơn vị đo lường Nhiệt Anh Quốc 

(NFPA 259-93) 
4mm Đạt  

Thử nghiệm bóc tách 

(ASTM D1781-76) 
4mm Đạt  

Thử nghiệm Ống gió (ASTM E-84) 4mm & 6mm Hạng A / Hạng 1 

ASTM E-108 sửa đổi 4mm Đạt  

UBC 26-9 & NFPA 285, Thử nghiệm 

ISMA (Thiết bị thử nghiệm đa tầng quy 

mô vừa) 

4mm & 6mm Đạt  

Canada 
CAN/ULC-S 134-92, Thử nghiệm cháy 

tường mặt ngoài 
4mm Đạt  

Trung Quốc GB8625, GB8626 & GB8627 4mm Hạng B1 

Nhật Bản 
Thử nghiệm giải nhiệt đối với vật liệu 

chống cháy (ISO5660-1) 
4mm & 6mm 

Đạt  

Chứng nhận số: NE-0001 
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Bảng 4.2 Kết quả thử nghiệm cháy cho các ứng dụng khác: 

 

Loại thử 

nghiệm 

Quốc gia Tiêu chuẩn thử nghiệm Mẫu thử 

ALPOLIC
TM

/fr  

Kết quả và 

phân hạng 

Mức chịu lửa 

danh định của 

tường 

Hoa Kỳ 
ASTM E119, Mức chịu lửa danh 

định của tường 1 giờ và 2 giờ 
4mm Đạt  

Vật liệu 

mái 
Hoa Kỳ 

ASTM E108, Thử nghiệm cháy cho 

mái 
4mm Đạt  hạng  A 

Vật liệu 

nội thất 

Hoa Kỳ 

UBC 26-3, Thử nghiệm góc phòng nội 

thất 
4mm Đạt  

Thử nghiệm chất độc hại, Luật Xây 

dựng và Phòng cháy thống nhất tiểu 

bang New York. 

4mm Đạt  

Nhật Bản 

Thử nghiệm giải nhiệt giành cho 

vật liệu chống cháy (ISO 5660-1) 

& Thử nghiệm khí độc hại 

3, 4, 6mm 

Đạt.  

Chứng nhận số 

NM-1933 

 

6. Sơn phủ 

(1) Hệ thống sơn phủ 

Bề mặt trên được phủ một lớp fluorocarbon gốc Lumiflon; mặt dưới là lớp tráng hoặc lớp sơn phủ chống 

ẩm. ALPOLIC
TM

/fr có bốn dòng sơn phủ: Màu Đơn sắc (Solid), Màu Ánh Kim (Metallic), Màu Óng Ánh 

(Sparkling) và dòng vân Đá- Gỗ- Kim loại. Trong các loại sơn phủ này, sơn fluorocarbon gốc Lumiflon 

được sử dụng trong dây chuyền sơn phủ cuộn của nhà sản xuất. Hệ thống sơn phủ cho mỗi loại lớp phủ như 

sau: 

 

A. “Màu Đơn sắc (Solid)” là hệ thống hai lớp phủ - hai lần sấy. 

Tổng độ dày lớp sơn khi khô tối thiểu là 25 micrômet (0.98 mils) và bao gồm lớp sơn đặc chủng, một lớp 

sơn lót và một lớp phủ fluorocarbon gốc Lumiflon. 

 

B. “Màu Ánh Kim (Metallic)”, “Màu Óng Ánh (Sparkling)” là hệ thống ba lớp phủ - ba lần sấy 

Độ dày tối thiểu là 28 micrômet (1,1 mils) và bao gồm một lớp sơn đặc chủng, một lớp sơn lót, một lớp 

phủ Ánh Kim (Metallic) gốc Lumiflon và một lớp sơn trong. 

 

C. “Bề mặt Đá- Gỗ- Kim loại” được phủ bằng công trình chuyển đổi hình ảnh đặc biệt.  

Bề dày tối thiểu là 45 micrômet (1.77 mils) và bao hồm một lớp chuyển đổi, một lớp sơn lót và một lớp 



 
Phòng Vật liệu Composite 

1-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-8252 Nhật Bản 

 

phủ fluorocarbon gốc Lumiflon bao gồm lớp chuyển đổi hình ảnh.  

Lưu ý 1: Lớp phủ fluorocarbon gốc Lumiflon được bảo hành trong vòng 10 năm. 

Lưu ý 2: ALPOLIC
TM

/fr được hoàn thiện với lớp phủ fluorocarbon gốc Lumiflon theo tiêu chuẩn, nhưng 

khách hàng có thể yêu cầu lớp phủ polyester và các loại lớp phủ khác.  

 

(2) Màu sơn và độ bóng 

Các màu sơn tiêu chuẩn có thể được tìm thấy trong bảng màu. Có thể đặt hàng màu theo yêu cầu cho tất cả 

các loại sơn phủ, tùy theo khối lượng đặt hàng tối thiểu. Độ bóng tiêu chuẩn là 30% đối với Màu Đơn sắc 

(Solid) và Màu Ánh Kim (Metallic), và 15-80% đối với Màu Óng Ánh (Sparkling) và dòng vân Đá- Gỗ- 

Kim loại. Có thể đặt hàng độ bóng theo yêu cầu từ 15 đến 80% cho tất cả các màu theo yêu cầu đặt hàng phù 

hợp với số lượng tối thiểu tương ứng. Vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi để yêu cầu về màu cụ 

thể. 

 

(3) Chất lượng sơn: 

Lớp phủ fluorocarbon gốc Lumiflon đạt những tiêu chuẩn sau: 

 

Bảng 4-3 Các đặc điểm chung 

 

Các tính chất của phim khô Phương pháp thử nghiệm Tiêu chí 

Độ bóng ( 60): 

 
ASTM D523-89 15 đến 80% 

Khả năng tạo hình (uốn chữ T) 
NCCA 11-19  

ASTM D1737-62 
2T, không nứt 

Hiệu ứng kèm theo – vết NCCA 11-5 Không có hiệu ứng kèm theo 

Độ cứng ASTM D3363-92a 
H 

 

Độ bám dính trong 

Điều kiện khô:  

Điều kiện ướt:  

Nước sôi:  

ASTM D3359, phương pháp 8 

37,8C, 24 giờ 

100C, 20 phút 

 

Không đổi 

Không đổi   

Không đổi   

Chống mài mòn:  

 

ASTM D968-93 

(Cát rơi) 
40 lít/mil 
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Bảng 4-4 Khả năng chống chịu thời tiết 

 

Tính chất của sơn khi khô Phương pháp thử nghiệm Tiêu chuẩn 

Máy khí tượng 

Khả năng giữ màu:  

Khả năng giữ bóng:  

Khả năng chống 

xước: 

 

ASTM D2244-93 

ASTM D523-89 

ASTM D4214-89 

 

Tối đa 5 đơn vị sau 4000 giờ 

70% sau 4000 giờ 

Tối đa 8 đơn vị sau 400 giờ 

Khả năng chống chịu phun muối: ASTM B117-90 
Bị tróc-10, bị xước-8, sau 3000 giờ, 

35 độ C sương muối 

Khả năng chống chịu trong điều kiện 

khắc nghiệt của độ ẩm và nhiệt độ 
ASTM D2246-87 

Không tróc, sứt mẻ  

Sau 15 lần 38 độ C 100%RH trong  24 

giờ  và -23 độ C trong 20 giờ 

Khả năng chống ẩm: ASTM D2247-94 
Không đổi sau 3000 giờ, độ ẩm 100%, 

35 độ C 

 

 

 

 

Các đặc tính hoặc dữ liệu về vật liệu trong tài liệu này là chỉ các thông tin chung và không phải thông số kỹ 

thuật của sản phẩm. Do những thay đổi, cải tiến và các yếu tố khác liên quan đến sản phẩm, Mitsubishi 

Plastics, Inc. có quyền thay đổi hoặc rút lại thông tin trong tài liệu này mà không cần thông báo trước. 

 

Bản quyền năm 2010 thuộc về Mitsubishi Plastics, Inc. 

ALPOLIC TM là nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Plastics, Inc. 

Khả năng chống chịu hóa học: 

Muriatic acid, 10%HCl, 72giờ  

Sulphuric acid, 20%H2SO4, 18 

giờ  

Sodium hydroxide, 20%NaOH, 

1giờ Mortar, pat test, 24 giờ 

Chất tẩy rửa 3% solution, 38ºC, 

72giờ 

ASTM D1308-87  

ASTM D1308-87  

ASTM D1308-87  

AAMA 

ASTM D2248-93 

 

Không đổi 

Không đổi 

Không đổi 

Không đổi 

Không đổi 




