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Tóm tắt Thông số Kỹ thuật - ALPOLIC
TM

/fr SCM 

Vật liệu Inox Composite 

1. Tổng quan  

ALPOLIC
TM

/fr SCM là vật liệu Inox Composite có lõi khoáng chống cháy, được dùng để ốp mặt ngoài và 

ốp mái trên 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 được ủy quyền. 

 

Lưu ý: Dữ liệu kỹ thuật trong tài liệu này có thể được thay đổi mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng vật 

liệu.  

 

2. Cấu tạo sản phẩm 

ALPOLIC
TM

/fr SCM bao gồm lõi khoáng chống cháy kẹp giữa hai lớp inox dày 0,3mm. 

Thành phần  

Vật liệu vỏ mặt trên:  Lớp Inox dày 0,3mm, NSSC 220M, một loại inox chứa sắt chống gỉ cao  

Vật liệu lõi:  Lõi khoáng chống cháy 

Vật liệu vỏ mặt dưới:       Lớp Inox dày 0,3mm, NSSC 220M, một loại thép feric không gỉ cao 

Lõi có hàm lượng tương đương lõi chống cháy của ALPOLIC
TM

/fr. Bề mặt trên cùng được bảo vệ bởi lớp 

màng bảo vệ dễ bóc bao gồm hai lớp polyethylene màu trắng và đen. Theo thử nghiệm phong hóa dưới các 

điều kiện ngoài trời, lớp màng bảo vệ sẽ chịu được tiếp xúc trong sáu tháng mà không mất đặc tính dễ bóc 

ban đầu, gây gỉ hoặc các hư hại khác. 

 

3. Bề mặt hoàn thiện: Xước và mờ
 

Lưu ý: Đối với các bề mặt hoàn thiện khác, vui lòng liên hệ nhà phân phối tại địa phương hoặc văn phòng 

của chúng tôi. 

 

4. Kích thước và dung sai của sản phẩm 

(1) Độ dày tấm:  4mm  

(2) Kích thước tấm: Rộng = 1000mm
 

   Dài = dưới 5000mm 

Lưu ý: Sản phẩm có chiều rộng 1219mm được cung cấp theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối 

tại địa phương hoặc văn phòng của chúng tôi. 

(3) Dung sai của sản phẩm 

Rộng:  ±2,0mm 

Dài:   ±4,0mm 

Nhà phân phối: Shimez Ltd Co.
LH: Quốc 
ĐT: 0935199066
E: quoc.alpolic@shimez.com 
www.shimez.vn
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Dày:   ±0,2mm 

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

Độ vuông (chênh lệch đường chéo): Tối đa 5,0mm 

 

5. Đặc tính cơ bản 

(1) Trọng lượng tấm:  10,2 kg/m
2 

(2) Độ giãn nở nhiệt:  10,4x10
-6

 /°C 

(3) Nhiệt độ biến dạng (ASTM D648): 117 °C  

(4) Tổn thất truyền âm (ASTM E413): 30 STC (Loại truyền âm)  

(5) Đặc tính cơ học của SCM 

a. Cường độ chịu kéo (ASTM E8): 84 MPa hoặc N/mm
2
 

b. 0.2% Giới hạn chảy (ASTM E8): 69 MPa hoặc N/mm
2
 

c. Độ giãn (ASTM E8)  12,6 % 

d. Độ đàn hồi uốn, E (ASTM C393) 70,6 GPa hoặc kN/mm
2
 

e. Độ cứng chịu uốn, ExI, (ASTM C393) 372 kNmm
2
/mm 

(6) Đặc tính cơ học của lớp kim loại bên ngoài: 

 NSSC220M  

a. 0.2% Giới hạn chảy (ASTM E8): 295 MPa hoặc kN/mm
2
  

b. Độ đàn hồi uốn (ASTM E8): 201 GPa hoặc kN/mm
2
  

 

6. Khả năng chống cháy 

Tại Nhật Bản, SCM đã được chứng nhận là vật liệu chống cháy sử dụng cho các ứng dụng nội ngoại thất 

dựa trên kết quả thử độ chịu lửa của thử nghiệm giải nhiệt (ISO 5660-1) và thử nghiệm khí độc hại. 

Những thử nghiệm được tiến hành theo các tiêu chuẩn của Anh và Hoa Kỳ chỉ là những thử nghiệm 

chung dành cho vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, SCM chính thức được chứng nhận là vật liệu đủ tiêu chuẩn 

để ốp mặt ngoài và lợp mái ở hầu hết các quốc gia dựa trên kết quả của nhiều thử nghiệm độ chịu lửa trên 

ALPOLIC
TM

/fr. SCM 4mm đã vượt qua các thử nghiệm về độ chịu lửa sau: 

 

Quốc gia Tiêu chuẩn thử nghiệm Kết quả và phân loại 

Anh 
BS476 Phần 6  

BS476 Phần 7 

Loại 0  

Loại 1 

Mỹ Thử nghiệm Ống gió (ASTM E-84) Loại A/ Loại 1 

Nhật Bản 
Thử nghiệm giải nhiệt (ISO 5660-1) & thử 

nghiệm khí độc hại 

Vật liệu chống cháy.  

Chứng nhận số NM-0229 

 

7. Lưu ý chung 

(1) Phương pháp gia công 

Khả năng gia công được bằng máy của inox thấp, vì vậy chúng ta cần sử dụng máy móc và công cụ 
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chuyên dụng để cắt và tạo rãnh cho tấm SCM. Nên sử dụng máy cắt vuông hoặc bào xoi CNC để cắt và 

sử dụng bào xoi CNC và máy cắt hình chữ V (máy bào) để tạo rãnh. Tham khảo sổ tay hướng dẫn chế tạo 

để biết thêm chi tiết. 

 

(2) Chống ăn mòn điện 

Inox là một trong các kim loại có điện thế ăn mòn cao. Nếu sử dụng các loại kim loại khác để lắp ghép 

các tấm SCM, tốc độ ăn mòn của các kim loại có điện thế ăn mòn thấp hơn SCM sẽ tăng do hiện tượng 

ăn mòn điện hóa trong điều kiện ẩm ướt. Sử dụng đinh tán, bu lông/đai ốc làm bằng inox để nối. Dùng 

thép góc và bản mã inox làm phụ kiện, nếu có thể. Khi ke nhôm được dùng làm phụ kiện, cách điện bề 

mặt nhôm bằng cách xử lý anốt hoặc sơn mạ. 

 

(3) Sự chênh lệch về màu sắc giữa các lô sản xuất 

Màu sắc của SCM có thể chênh lệch đôi chút giữa các lô sản xuất và có thể nhìn thấy sự khác biệt về màu 

sắc này bằng mắt thường sau khi lắp đặt. Điều này xảy ra do sự chênh lệch màu giữa các cuộn inox. Để 

tránh vấn đề này, chúng tôi khuyến nghị đặt đủ khối lượng trong một đơn hàng hoặc phân chia các tấm 

theo nhóm. 
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Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên 

hệ: 

MITSUBISHI PLASTICS, INC. 

Bộ phận Vật liệu Công nghiệp 

Phòng Vật liệu Composite 

2-2, Nihonbashi Hongokucho 1-chome 

Chuo-ku, Toykyo 103-0021 Nhật Bản 

Điện thoại: 81-3-3279-3064/3065 

Fax:  81-3-3279-6672 

Email:  mks-ho-alpolic@cc.m-

kagaku.co.jp 

 

MITSUBISHI CHEMICAL SINGAPORE PTE 

LTD 

Phòng Vật liệu Composite 

79 Đường Anson, #12-01 Singapore 079906 

Điện thoại: 65-6226-1597 

Fax:  65-6221-3373 

Email:  SIN0027@cc.m-kagaku.co.jp 

 

MITSUBISHI PLASTICS, INC. 

Văn phòng liên hệ Thổ Nhĩ Kỳ 

Baglarbasi Kisikli Cad., Số 4, Sarkuysan-Ak Is 

Merkezi, S-Blok, Teras Kat, Altunizade, Uskudar, 

34664 Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ 

Điện thoại  90-216-651-8670/71/72 

Fax:  90-216-651-8673 

E-mail: info@alpolic.com.tr 

  

 

 

MITSUBISHI CHEMICAL FP AMERICA, INC. 

Bộ phận Vật liệu Composite 

401 Volvo Parkway, Chesapeake, VA 23320 

Điện thoại (Hoa Kỳ): 800-422-7270 

Điện thoại (Quốc tế): 1-757-382-5750 

Fax:  1-757-436-1896 

E-mail: info@alpolic.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đặc tính hoặc dữ liệu về vật liệu trong tài liệu này chỉ là 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 2008 thuộc về Mitsubishi Plastics, Inc. 

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

mailto:info@alpolic.com.tr



