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Tóm tắt Thông số Kỹ thuật – ALPOLIC
TM

/fr LT 

 

1. Tổng quan 

ALPOLIC
TM

/fr LT là Vật liệu Nhôm Composite (ACM) có lõi khoáng chống cháy, được sử dụng cho tường 

nội thất, cột, trần nhà và vách ngăn của các cửa hàng, văn phòng và nhà máy. Ứng dụng của vật liệu này 

không chỉ dừng lại ở phần nội thất, mà còn với các ứng dụng nhẹ ngoài trời bao gồm mái đón, mái che, lan 

can mái nhà và biển hiệu. Ngoài ra, vật liệu này còn thích hợp với những công trình dân dụng như vách 

tường nội thất đường hầm.  

ALPOLIC
TM 

/fr LT được sản xuất bởi Tập Đoàn Mitsubishi Plastics và cung cấp bởi các đại lý và nhà phân 

phối được chứng nhận. 

 

2.  Cấu tạo sản phẩm 

ALPOLIC
TM

/fr LT gồm lõi khoáng chống cháy và một lượng nhỏ polyethylene tỷ trọng thấp kẹp giữa hai 

lớp nhôm dày 0,3mm.  

Thành phần Vật liệu vỏ:  Nhôm dày 0,3mm (1100-H14)  

  (hoặc 5205-H19 đối với N-7 Aluminum Hairline P) 

Vật liệu lõi: Lõi khoáng chống cháy màu xám. 

Các mặt hiệu dụng được phủ polyester. Loại "Reversible" có cả hai mặt hiệu dụng. "Single, bề mặt Đá và 

Gỗ" có mặt hiệu dụng ở trên và lớp tráng ở mặt sau. Tham khảo mục "6. Sơn phủ" bên dưới. Các mặt hiệu 

dụng được bảo vệ bởi một lớp phim trong suốt, dễ bóc. 

 

3.  Kích thước và dung sai của sản phẩm 

(1)  Độ dày tấm:     3mm 

(2) Kích thước tấm tiêu chuẩn:  Kích thước tấm có sẵn phụ thuộc vào các loại vật liệu phủ được trình 

bày dưới đây. 

 

Loại Mã Sơn phủ 
Kích thước tiêu 

chuẩn, mm 
Lưu ý 

Reversible R-1 Pure White P (G90) / Silver P (G80) 

1220×2440 

Cả mặt 

trước và 

sau đều là 

mặt hiệu 

dụng. 

 R-2 White P (G30) / Champagne Metallic P (G30) 

 R-3 Light Beige P (G30) / Silver Metallic P (G30) 

 
R-4 Black P (G30) / Polished Beige P (G90) 

Single M-5 Off White P (Matte) 
1220×2440 

Mặt trước 

là mặt hiệu 

dụng và 

mặt sau là 

lớp tráng. 

 M-6 Gray Metallic P (Matte) 

 N-7 Aluminium Hairline P (G90) 914×2438 

 N-8 Piano Black P (G90) 1220×2440 

Vân Đá S-5 White Marble (G90) 
1220×2440 

 S-6 Venetian Marble (G90) 

Vân Gỗ W-1 Maple (Matte) 

1220×2440  W-2 Walnut (Matte) 

 W-3 Mahogany (Matte) 

 

Nhà phân phối: Shimez Ltd Co.
LH: Quốc 
ĐT: 0935199066
E: quoc.alpolic@shimez.com 
www.shimez.vn
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Lưu ý: Có thể đặt chiều rộng theo yêu cầu từ 914mm đến 1575mm, ngoại trừ N-7 Aluminum Hairline P và 

bề mặt Vân Gỗ (W-1, W-2, và W-3). Đối với N-7 Aluminum Hairline P, chiều rộng theo yêu cầu có thể dao 

động trong khoảng từ 914mm đến 1220mm. Các mặt gỗ W-1 Maple, W-2 Walnut, và W-3 Mahogany, chiều 

rộng theo yêu cầu dao động trong khoảng từ 914mm đến 1270mm. Chiều dài theo yêu cầu dưới 5000m sẽ 

được chấp nhận. Xin vui lòng liên hệ với văn phòng bán hàng hoặc các nhà phân phối của chúng tôi để biết 

số lượng tối thiểu và thời gian để sản xuất sản phẩm với kích thước theo yêu cầu của khách hàng. 

 

(3) Dung sai của sản phẩm 

Rộng:     ±2,0mm 

Dài:     ±4,0mm 

Dày:     ±0,2mm 

Độ uốn:     Tối đa 0,5% chiều dài và/hoặc chiều rộng 

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

Biến dạng bề mặt: Quy tắc kiểm tra trực quan của chúng tôi sẽ đảm bảo bề mặt vật liệu  không có 

những biến dạng như gồ ghề, cong vênh hoặc các loại biến dạng khác. 

Cạnh tấm: ALPOLIC
TM

/fr có một cạnh cắt để tránh tình trạng tấm nhôm bị lệch và lõi lồi ra. 

 

4. Đặc tính cơ bản 

(1) Trọng lượng tấm:      5,5 kg/m² 

(2) Độ giãn nở nhiệt:      24×10
-6

 m/m/°C 

(3) Đặc tính cơ học của vật liệu composite, ALPOLIC
 TM

/fr LT 

 

Cường độ chịu kéo (ASTM E8) 30 MPa hoặc N/mm
2
 

Giới hạn chảy (ASTM E8) 27 MPa hoặc N/mm
2
 

Độ giãn (ASTM E8)  4 % 

Độ đàn hồi uốn (ASTM C393) 33 GPa hoặc kN/mm
2
 

(4) Đặc tính cơ học của lớp nhôm 

 

 1100-H14 5205-H19 (đối với N-7) 

Giới hạn chảy (ASTM E8) 115 MPa hoặc N/mm
2
 210 MPa hoặc N/mm

2
 

Mô-đun đàn hồi (ASTM C393) 70 GPa hoặc kN/mm
2
 70 GPa hoặc kN/mm

2
 

 

5. Tổng hợp các thử nghiệm độ chịu lửa 

ALPOLIC
TM

/fr LT có lớp vỏ nhôm dày 0,3mm đã vượt qua các thử nghiệm về độ chịu lửa sau đây: 

 

Quốc gia Tiêu chuẩn thử nghiệm 
Độ dày  

mẫu thử 

Kết quả và  

Phân hạng 

Anh Quốc BS476 Phần 6 

BS476 Phần 7 

3 mm Hạng 0 

Hạng 1 

Hoa Kỳ Thử nghiệm Ống gió (ASTM E-84) 3 mm Hạng A / Hạng 1 

Thử nghiệm Góc phòng nội thất 

(UBC 26-3 và ISO 9705) 

3 mm Đạt yêu cầu 
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Nhật Bản Thử nghiệm giải nhiệt đối với vật liệu 

không bắt cháy (ISO5660-1) và Thử 

nghiệm khí độc hại 

2 - 4 mm Đạt yêu cầu  

Chứng nhận số: NM-1972 

 

6.  Sơn phủ 

(1) Lớp sơn phủ 

 

Lớp sơn phủ Bề mặt hoàn thiện 

Màu Đơn Sắc 

(Solid) 

Pure White P (G90), White P (G30), Light Beige P (G30), Black P (G30), Polished Beige 

P (G90),  

Off White P (Matte), Piano Black P (G90) 

Màu Ánh Kim 

(Metallic) 

Silver P (G80), Champagne Metallic P (G30), Silver Metallic P (G30),  

Gray Metallic P (Matte)  

Trong Aluminum Hairline P (G90) 

Bề mặt vân Đá White Marble (G90), Venetian Marble (G90) 

Bề mặt vân Gỗ Maple (Matte), Walnut (Matte), Mahogany (Matte) 

 

Có các màu và độ bóng tùy theo yêu cầu của khách hàng, phụ thuộc vào khối lượng đặt hàng tối thiểu và 

khả năng phối màu. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc văn phòng của chúng tôi để yêu cầu màu sắc. 

 

(2) Hệ thống sơn phủ 

Mỗi bề mặt hoàn thiện đều được phủ sơn polyester như sau: 

 

 Màu Đơn Sắc (Solid) và Ánh Kim (Metallic): Hệ thống 2 lớp phủ, 2 lần sấy bao gồm một lớp sơn lót và 

lớp phủ trên cùng. 

 Lớp phủ trong: Hệ thống 2 lớp phủ, 2 lần sấy bao gồm một lớp sơn lót và lớp phủ trên cùng trong 

suốt. 

 Bề mặt Đá và Gỗ: Được phủ bằng quy trình chuyển đổi hình ảnh đặc biệt. Lớp phủ bao gồm lớp sơn 

lót, lớp chuyển đổi hình ảnh, và lớp phủ ngoài cùng. 

 

Lớp phủ lì được hoàn thiện theo quy trình sơn phủ đặc biệt, trong đó các vết gấp rất nhỏ xuất hiện trên toàn 

bộ bề mặt phủ trong quá trình sấy sơn. Nhờ vậy, bề mặt các lớp phủ lì có các vêt gấp đồng đều. 

 

Tất cả những loại lớp phủ này đều được sản xuất từ dây chuyền sơn phủ cuộn liên tục của nhà sản xuất. 

 

(3) Chất lượng sơn 

Lớp phủ đáp ứng được chất lượng như sau: 

 

Hạng mục thử nghiệm Phương pháp thử nghiệm Chất lượng 

Độ dày lớp sơn  Tối thiểu 17 microns 

Độ bóng: 60° Độ bóng phản quang (ASTM D523-

89) 

Độ mờ đến 90% 

Độ cứng: (ASTM D522-88) >= H 

Độ bám dính  Độ bám dính (Đường cắt chéo) 100/100  
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(Đường cắt chéo) (Đường cắt chéo) 

Độ bền chống  

va đập: 

Phương pháp Du-pont, 0,5kg, 1/2 inch, 

50cm, Thử nghiệm va đập mặt sau 

Không thay đổi  

Độ chống thấm: 

Độ chịu nước sôi 

Độ chống ẩm: 

50 °C, nước máy, 24 giờ. 

98-100°C, nước tinh khiết, 4 giờ. 

240 giờ, Độ ẩm 98%, 50°C  

(ASTM D2247-87) 

100/100  

(Đường cắt chéo) 

100/100  

(Đường cắt chéo) 

Không bị tróc, không thay đổi 

Độ chịu kiềm: 

Độ chịu axit: 

Độ bền phun muối: 

Độ bền với 

 dung môi: 

1%NaOH, 20°C, 24 giờ. 

5%H2SO4, 20°C, 24 giờ. 

1000 giờ, sương muối, 35°C 

MEK, 20°C, 24 giờ. 

Không có vết rỗ khí, không thay đổi 

Không có vết rỗ khí, không thay đổi 

Không có vết rỗ khí, không thay đổi 

Không có vết rỗ khí, không thay đổi 

Độ bền với chất tẩy rửa: 

Độ bền với  

ô nhiễm: 

Chất tẩy rửa “Surf”, 25g/30L, 20°C, 

24giờ. 

Son môi, bóng mắt, 24 giờ. Sau khi lau 

sạch với IPA. 

Không có vết rỗ khí, không thay đổi 

Không có vết rỗ khí, không thay đổi 

Thử nghiệm khả năng 

chống chịu thời tiết 

trong thời gian dài: 

QUV, 500 giờ. Không có vết rỗ khí, không thay đổi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 




