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Tóm tắt Thông số Kỹ thuật - ALPOLICTM/fr LT-RF  

 

1. Tổng quan  

ALPOLICTM/fr LT-RF là vật liệu Nhôm Composite (ACM) có lớp phủ tráng gương với lõi khoáng chống 

cháy, được dùng làm trần hoặc các ứng dụng tường nội thất. Vật liệu này được sản xuất bởi Tập Đoàn 

Mitsubishi Plastics và cung cấp bởi các đại lý và nhà phân phối được ủy quyền. 

 

Lưu ý: Thông số 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 

ALPOLICTM/fr LT-RF bao gồm lõi khoáng chống cháy kẹp giữa hai lớp hợp kim nhôm dày 0,5mm: 

 

Thành phần Vật liệu vỏ:  Hợp kim nhôm dày 0,5mm (trên 1085, dưới 3105) 

Vật liệu lõi: Lõi khoáng chống cháy (màu xám) 

 

Mặt trên là bề mặt hoàn thiện a nốt hóa, và mặt sau là lớp tráng polyester hoặc lớp sơn phủ chống ẩm mặt 

dưới. Bề mặt 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 tiêu chuẩn: Rộng = 1220mm Dài = 2440mm 

 

Lưu ý: Chiều rộng tối đa của tấm là 1220mm. Để đặt hàng chiều dài theo yêu cầu, vui lòng liên hệ với các 

nhà phân phối tại địa phương hoặc văn phòng của chúng tôi. 

(3) Dung sai của sản phẩm 

Rộng:  ±2,0mm 

Dài:   ±4,0mm 

Dày:   ±0,2mm 

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

Độ 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.   

ALPOLICTM/fr LT-RF được cung cấp có cạnh cắt và tấm nhôm không bị   lệch 

hoặc lõi bị lồi ra. 

4. Đặc tính cơ bản 

Nhà phân phối: Shimez Ltd Co.
LH: Quốc 
ĐT: 0935199066
E: quoc.alpolic@shimez.com 
www.shimez.vn



ALPOLICTM/fr LT-RF có các đặc tính sau. 

(1) Trọng lượng riêng:    2,0 

(2) Trọng lượng tấm (trọng lượng đơn vị): 6,0 kg/m
2
 

(3) Độ giãn nở nhiệt:   25x10
-6

/
0
C 

(4) Khả năng dẫn nhiệt:   0,95 W/m.K 

(5) Độ phản xạ (JIS D5705):  83% 

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

 

Đặc tính Đơn vị ALPOLICTM/fr LT-RF 

Cường độ chịu kéo (ASTM E8) N/mm
2
 56 

Độ đàn hồi uốn, E (ASTM C393) N/mm
2
 48000 

Độ cứng Vicker – bề mặt trên cùng (JIS D5705) Hv 45 

Độ bền chống va đập (phương pháp DuPont, 300g-100mmH)  Không gãy 

  

5. Tổng hợp các thử nghiệm về độ chịu lửa 

ALPOLICTM/fr LT-RF  đã vượt qua các thử nghiệm về độ chịu lửa sau đây: 

Quốc gia Tiêu chuẩn thử nghiệm Kết quả và Phân hạng 

Nhật Bản Thử nghiệm giải nhiệt đối với vật liệu chống cháy (ISO 

5660-1) & thử nghiệm khí độc hại 

Đạt yêu cầu.  

Chứng nhận số NM-3415 

 

6. Bề mặt hoàn thiện 

Bề mặt tráng gương là một lớp phủ anot hóa được làm sáng bằng phương pháp điện phân; mặt dưới là lớp 

tráng hoặc lớp sơn phủ chống ẩm mặt dưới. Lớp phủ mặt dưới bảo vệ tấm khỏi hiện tượng ăn mòn.  

 

Chất lượng lớp phủ được tóm tắt trong bảng dưới đây.  

 

Hạng mục thử nghiệm Phương pháp thử nghiệm Kết quả 

Độ bền 

Độ bền khi phun nước muối JIS Z2371, 240 giờ Không đổi 

Ngâm trong nước 50
0
C, 240 giờ Không đổi 

Ngâm trong nước sôi 100
0
C, 8 giờ Đổi màu  

(chuyển sang màu đen) 

Độ chịu ẩm 50
0
C-98%RH, 240 giờ Không đổi 

Độ chịu nhiệt  80
0
C, 200 giờ Không đổi 

Thử nghiệm chu kỳ nhiệt JISS D5705, +80 đến -30
0
C, 2 chu 

kỳ 

Không đổi 

Độ chống xước 

Lau bằng vải cotton Tài trọng 2kg, 10 nét lau Không hư hại 

Lau bằng khăn giấy Tải trọng 2kg, 10 nét lau Vết xước rất nông 

Lau bằng Scotch Brite Tải trọng 0,5kg, 10 nét lau Vết xước nông 

Độ bền với hóa chất 

Axit Sunfuric 5% H2SO4, 24 giờ ở nhiệt độ phòng Đổi màu 

Natri Hidroxit 5% NaOH, 24 giờ ở nhiệt độ phòng Lớp nhôm bị chảy 

Thử nghiệm kết dính với vữa 48 giờ Lớp nhôm bị chảy 



 Ngâm trong ê te 24 giờ Không đổi 

Ngâm trong Dung môi Benzen, 24 giờ Không đổi 

Ngâm trong Formalin JIS A4402, 240 giờ Không đổi 

 

7. Làm sạch 

Vui lòng sử dụng chất tẩy rửa trung tính để tẩy các vết bẩn khó lau, rửa sạch dưới vòi nước và lau bằng vải 

mềm. 

 

8. THẬN TRỌNG! 

- Không sử dụng chất tẩy bằng axit, kiềm và chất tẩy rửa có tính ăn mòn. Tránh lau khô trên bề mặt 

bẩn vì có thể gây hư hỏng vật liệu.  

- Tạo hình: Do có lớp anot hóa giòn, không thể bẻ hay uốn cong ALPOLIC/fr LT-RF. Nếu không, tấm 

có thể bị rạn trên bề mặt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đặc tính của vật liệu hay dữ liệu thử nghiệm trong tài liệu này chỉ là các thông tin chung và là hướng 

dẫn không được bảo đảm. 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 những thông tin ghi trong tài liệu này mà không cần 

thông báo trước.  

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

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




