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Tóm tắt Thông số Kỹ thuật - ALPOLIC
TM

/fr CCM 

Vật liệu Đồng Composite 

 

1. Tổng quan  

ALPOLIC
TM

/fr CCM là Vật Liệu Đồng Composite có lõi khoáng chống cháy, được dùng làm tấm ốp mặt 

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

Composites Ameria – chi nhánh của Tập Đoàn Mitsubishi Plastics sản xuất, và được cung cấp bởi các đại lý 

và nhà phân phối đã 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 CCM được cấu tạo bởi lõi khoáng chống cháy kẹp giữa hai lớp đồng dày 0,4mm: 

 

Thành phần  

Vật liệu vỏ mặt trên:  Lớp đồng dày 0,4mm  

Vật liệu lõi:  Lõi khoáng chống cháy 

Vật liệu vỏ mặt dưới: lớp đồng dày 0,4mm  

Lõi có hàm lượng như lõi chống cháy của ALPOLIC
TM

/fr. Mặt trên được bảo vệ bằng lớp phim bảo vệ dễ 

bóc.  

 

3. Bề mặt hoàn thiện 

ALPOLIC
TM

/fr CCM được sản xuất sử dụng cuộn đồng của Revere Copper Products Inc, Architectural. Lớp 

kim loại bên ngoài là hợp kim đồng tự nhiên C11000 với một dải màu và các mức độ bóng giống với màu 

sắc tự nhiên của đồng.   

 

4. Kích thước và dung sai của sản phẩm 

(1) Độ dày tấm:  4mm  

(2) Kích thước tấm: Rộng = 965mm  

           Dài = 3708mm 

(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: 12,5 kg/m
2
 

(2) Độ giãn nở nhiệt: 17 x 10
-6

/
0
C   

(3) Độ bền của liên kết:  Độ bền tróc (ASTM D1781): Tối thiểu 100 N.m/m (22 in.lb/in).  

(4) Đặc tính cơ học của ALPOLIC
TM

/fr CCM: 

 

Đặc tính ASTM Đơn vị ALPOLIC/fr CCM dày 4mm 

Độ giãn dài E8 % (P) 22,1   (T) 26,2  

Cường độ chịu kéo  E8 
MPa 

psi 

(P) 69   (T) 65  

(P) 9999  (T) 9435  

Giới hạn chảy E8 
MPa 

psi 

55 

7920 

Mô đun đàn hồi uốn C393 
MPa 

psi 

36680 

5,32*10
6
 

  P= Song song với chiều cuộn  T= Nằm ngang so với chiều cuộn 

 

6. Khả năng chống cháy 

Dưới đây là các kết quả thử nghiệm của ALPOLIC
TM 

/fr CCM (Lõi PE) 

 

Quốc gia Tiêu chuẩn thử nghiệm Kết quả và Phân loại 

Mỹ ASTM E 84 (Thử nghiệm Tunnel test) 

Loại A 

Chỉ số lan truyền lửa : 0 

Chỉ số lan khói: 0 

 

7. Lưu ý chung 

(1) Phương pháp gia công 

Vì hiệu suất gia công đồng tương đối giống với hiệu suất gia công nhôm, chúng ta có thể áp dụng các loại 

máy móc và công cụ sử dụng cho Vật liệu Nhôm Composite (ACM) để gia công ALPOLIC
 TM 

/fr CCM. Các 

thông số làm việc cũng tương tự như vật liệu nhôm nếu gia công trong phạm vi thông thường. Cụ thể là 

chúng ta có thể cắt CCM bằng máy cưa đĩa, gập lại sau khi đã xoi rãnh bằng bào xoi, uốn cong bằng máy lốc 

3 trục cán và máy chấn và hàn bằng keo hàn nhiệt.   

 

(2) Sự ăn mòn điện hóa 

Các kim loại không tương đồng khi tiếp xúc với nhau sẽ gây ra phản ứng điện hóa trong điều kiện ẩm. Do 
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đồng có điện thế tự nhiên cao hơn nhôm hay sắt nên quá trình ăn mòn điện hóa sẽ đẩy nhanh sự ăn mòn ở 

các kim loại này. Sử dụng đai ốc và đinh tán inox để lắp ráp các tấm CCM. Ngoài ra, nên sử dụng một lớp 

phủ hoặc miếng đệm phân cách trong quá trình lắp ke nhôm.   

 

(3) Tính đồng nhất bề ngoài   

Đồng là kim loại tự nhiên nên mỗi cuộn đồng sẽ có sự chênh lệch về màu sắc. Chúng tôi khuyến cáo nên đặt 

đủ khối lượng cho dự án trong một đơn hàng. Thậm chí trong một lô hàng, màu sắc của vật liệu cũng có thể 

chênh lệch đôi chút. Tất cả các tấm sử dụng cho cùng một vị trí xây dựng nên được gia công từ cùng một lô 

hàng. Bề mặt đồng tự nhiên sẽ bị oxy hóa và có thể xuất hiện một số biến đổi bề mặt do vật liệu tiếp xúc với 

các điều kiện môi trường khác nhau.   

 

(4) Xử lý 

Khi tiến hành xử lý tấm CCM dài, ngoài việc giữ 2 đầu của tấm, phải giữ cả ở phần giữa vì CCM nặng hơn 

ALPOLIC ALPOLIC
TM 

/fr 
TM 

/fr 4mm và có xu hướng cong vênh lớn do trọng lượng riêng của tấm.  

 

(5) Lưu kho và vận chuyển 

Bảo quản tấm vật liệu tại những nơi khô ráo và thông thoáng trong nhà. Để tránh làm cong vênh vật liệu, đặt 

tấm vật liệu nằm ngang trên palét hoặc giá đỡ khác. Tránh tiếp xúc với bề mặt ướt và giữ vật liệu khô ráo 

trong quá trình vận chuyển và tại công trường. 

 

(6) Phim bảo vệ 

Bề mặt CCM được phủ một lớp phim có đặc tính bóc nhằm bảo vệ vật liệu khỏi xây xát trong quá trình gia 

công và lắp đặt. Bóc lớp phim này ngay sau khi hoàn thành lắp đặt. Nếu để lại lớp phim sau khi lắp đặt trong 

thời gian dài, sẽ rất khó để bóc lớp phim này ra.  

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

MITSUBISHI PLASTICS, INC. 

Phòng Vật liệu Composite 

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

Tokyo 100-8252 Nhật Bản 

ĐT: 81-3-6748-7347/7348 

Fax: 81-3-3286-1307 

E-mail: mks-ho-alpolic@cc.m-kagaku.co.jp 

 

MITSUBISHI PLASTICS COMPOSITES AMERICA, INC. 

Bộ phận Vật liệu Composite 

401, Volvo Parkway, Chesapeake, VA 23320 

ĐT (Hoa Kỳ): 800-422-7270 

ĐT (Quốc tế): 1-757-382-5750 

Fax:  1-757-436-1896 

E-mail:  info@alpolic.com 

 

MITSUBISHI PLASTICS ASIA PACIFIC PTE LTD  

Bộ phận Vật liệu Composite 

Mapletree Anson, 60 Anson Road, #10-01, Singapore 079914 

ĐT: 65-6226-1597 

Fax: 65-6221-3373 

E-mail: mks-ho-alpolic@cc.m-kagaku.co.jp 

 

 

  

  

  

 

 

MITSUBISHI PLASTICS EURO ASIA LTD   
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Baglarbasi Kisikli Cad., No:4, Sarkuysan-Ak Is Merkezi 

S-Blok, Teras Kat, Altunizade, Uskudar, 34664 Istanbul, Thổ 

Nhĩ Kỳ 

ĐT: 90-216-651-8670/71/72 

Fax: 90-216-651-8673 

E-mail: info@alpolic.com.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đặc tính hoặc dữ liệu của vật liệu trong tài liệu này được mô tả như các thông tin chung và không phải các chỉ dẫn kỹ thuật của sản phẩm. 

Do những thay đổi, cải tiến và các yếu tố khác liên quan đến sản phẩm, Mitsubishi Plastics, Inc. bảo lưu quyền thay đổi hoặc hủy bỏ thông tin 

tại đây mà không cần báo trước. 

Bản quyền ©2012 Mitsubishi Plastics, Inc. Bảo lưu mọi quyền 

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




