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Các thuộc tính hoặc dữ liệu vật liệu trong Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật này được mô tả như các thông tin chung và không 

phải là 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 mọi quyền thay đổi hoặc hủy bỏ thông tin tại đây mà không cần thông báo trước.  

Các dữ liệu chỉ dẫn kỹ thuật có thể được thay đổi mà không ảnh hưởng đến chất lượng của vật liệu. 

Bản quyền năm 2015 thuộc về Mitsubishi Plastics, Inc. Mọi quyền đã được bảo hộ. 

ALPOLIC
TM

, ALPOLIC/fr RF
TM

 và AL-LEADER
TM

 là các nhãn hiệu đã đăng ký của Mitsubishi Plastics, Inc. 
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Trích Dẫn Sổ Tay Hướng Dẫn Kỹ Thuật ALPOLICTM 

 

 

ALPOLICTM là vật liệu Nhôm Composite (ACM) được sử dụng trong ngành xây dựng toàn cầu. Nó không những là một 

giải pháp thay thế phù hợp cho các tấm nhôm đồng chất, mà còn là vật liệu duy nhất mang những đặc tính nổi bật như 

trọng lượng nhẹ, độ cứng cao, độ phẳng vượt trội và chất lượng lớp phủ bề mặt bền vững. Đó là những yếu tố chất 

lượng mà ngành xây dựng đang tìm kiếm.  

ALPOLICTM/fr là vật liệu Nhôm Composite (ACM) chống cháy đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ với tấm ốp 

mặt ngoài tại hầu hết các quốc gia. Ngày nay, ALPOLICTM/fr là sự lựa chọn lý tưởng cho tấm ốp mặt ngoài, đảm bảo an 

toàn cháy nổ mà không làm mất đi các đặc tính cơ bản của ALPOLICTM. 

Cả ALPOLICTM và ALPOLICTM/fr đều được nhắc đến là “các sản phẩm ALPOLIC” hoặc“ALPOLIC” trong sổ tay này, 

trong trường hợp đề cập đến ALPOLIC
TM

 nói chung. Chúng tôi sẽ sử dụng ALPOLICTM hoặc ALPOLICTM/fr tương ứng 

khi đề cập đến từng sản phẩm riêng. 

1. Cấu tạo vật liệu 

ALPOLICTM được cấu tạo bởi lõi nhựa dẻo làm bằng polyethylene tỷ trọng thấp nằm giữa 2 lớp nhôm dày 0,5mm. 

ALPOLICTM/fr được cấu tạo bởi lõi khoáng chống cháy với một lượng nhỏ polyethylene tỷ trọng thấp nằm giữa 2 lớp 

nhôm dày 0,5mm. Lõi của ALPOLICTM có màu đen trong khi lõi của ALPOLICTM/fr có màu trắng hoặc xám chứa 

khoáng chống cháy. Vì vậy, chúng ta có thể phân biệt hai sản phẩm này qua bề ngoài của chúng. Tổng độ dày là 3; 4 và 

6mm. 

Mặt trên của ALPOLICTM được phủ một lớp sơn 

fluorocarbon gốc Lumiflon theo tiêu chuẩn, và 

mặt dưới được phủ một lớp polyester mỏng (lớp 

tráng) hoặc lớp sơn phủ chống ẩm. Mặt trên được 

bao phủ một lớp phim bảo vệ. 

 

2. Quy trình sản xuất 

Quy trình sản xuất ALPOLICTM bao gồm hai dây chuyền sản xuất: dây chuyền sơn phủ cuộn và dây chuyền cán ép. 

Trong dây chuyền sơn phủ cuộn, sơn fluorocarbon gốc Lumiflon được sơn liên tục lên các cuộn nhôm. Trong dây 

chuyền cán ép, lõi polyethylene tỷ trọng thấp hoặc lõi khoáng chống cháy được cán ép giữa hai cuộn nhôm đã được 

sơn, tạo ra vật liệu Composite hoàn thiện. 

Sau khi cán ép, các sản phẩm hoàn thiện được đóng gói trong các kiện gỗ và vận chuyển đến nhà xưởng của khách 

hàng. Vì thế, các sản phẩm ALPOLICTM được vận chuyển dưới dạng các tấm phẳng và được gia công tại các nhà xưởng 

địa phương theo bản vẽ của từng dự án.  

Tổng độ dày: 3; 4 và 6mm 

 

Lớp sơn phủ fluorocarbon gốc Lumiflon 

Lõi polyethylene hoặc khoáng 

chống cháy  

Lớp nhôm 0,5mm 

Lớp tráng hoặc lớp sơn phủ chống ẩm bên dưới 

Lớp nhôm 0,5mm 

Hình 1-1 Cấu tạo và ALPOLICTM ALPOLICTM/fr 
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3. Đặc tính nổi bật 

ALPOLICTM có một số đặc tính nổi bật như sau: 

Độ phẳng: Quy trình cán ép liên tục tạo ra độ phẳng vượt trội cho tấm ốp. 

Độ đồng màu: Quá trình sơn phủ cuộn đảm bảo độ đồng màu tuyệt đối. 

Độ cứng: Là một trong các thuộc tính của ACM (vật liệu Nhôm Composite), ALPOLICTM là những vật liệu dạng tấm 

nhẹ và cứng, có trọng lượng giảm từ 15% (ALPOLICTM/fr) đến 40% (ALPOLICTM) so với các tấm nhôm đồng chất có 

độ cứng tương đương. 

Khả năng gia công: ALPOLICTM dễ cắt, uốn, xoi rãnh và tạo hình bằng máy móc và công cụ gia công gỗ và nhôm phổ 

thông. 

An toàn cháy nổ: Với lõi khoáng chống cháy, ALPOLICTM/fr đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn cháy nổ tại hầu hết các 

quốc gia bao gồm cả Bắc Mỹ và Nhật Bản.  

 

(1) Độ phẳng 

Nhìn chung, các vật liệu dạng tấm khó để đảm bảo độ phẳng bề 

mặt. Tuy nhiên, ALPOLICTM có độ phẳng vượt trội. Ví dụ: nhôm 

đồng chất thường hay bị biến dạng nhẹ bề mặt trong quá trình 

cuộn như lồi lõm, sóng cạnh và cong vênh. 

ALPOLICTM có độ phẳng vượt trội nhờ vào độ mỏng của các tấm 

nhôm (0,5mm) và quá trình cán ép cho phép loại bỏ hầu hết các 

loại biến dạng bề mặt.  

. 

(2) Độ cứng 

ALPOLICTM có độ cứng cao so với các tấm kim loại nhôm đồng 

chất. Như trong hình 1-4, hai lớp nhôm tạo thành hình chữ H khi 

có lực tác động lên tấm ốp. ALPOLICTM 4mm được cấu tạo bởi 2 

lớp nhôm dày 0,5mm, có độ cứng tương đương với một tấm 

nhôm đồng chất 3,3mm. 

Nhôm đã 

được sơn phủ 

 

Các vật liệu 

lõi 

Gia công 

Cuộn nhôm 
Sơn 

Dây chuyền phủ sơn cuộn 

 

Nguyên liệu thô 

Vận chuyển 

Nguyên liệu thô 

Dây chuyền cán ép 

Hình. 1-2 Quy trình sản xuất 

Lỗi lõm Sóng cạnh 

Hình. 1-3 Biến dạng thường thấy ở các tấm 

nhôm đồng chất (trích dẫn tiêu chuẩn ISO) 

Lớp nhôm 0,5mm 

Lõi polyethylene hoặc lõi 

khoáng chống cháy 2,0-5,0mm 

Lớp nhôm 0,5mm 

Hình. 1-4 Độ cứng của ACM 

(vật liệu Nhôm Composite) 
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 Bảng 1-1 So sánh độ cứng giữa ALPOLICTM và tấm nhôm đồng chất 

Vật liệu Các sản phẩm ALPOLICTM Tấm nhôm đồng chất 
Tỉ lệ % ALPOLICTM so 

với nhôm đồng chất có độ 

cứng tương đương 
 

Độ dày 

Mm 

Trọng lượng 

kg/m
2
 

Độ dày 

tương đương mm 

Trọng lượng 

kg/m
2
 

ALPOLICTM/fr 

3 6,0 2,7 7,3 82% 

4 7,6 3,3 8,9 85% 

6 10,9 4,5 12,2 89% 

ALPOLICTM 

3 4,6 2,7 7,3 63% 

4 5,5 3,3 8,9 62% 

6 7,4 4,5 12,2 61% 

Lưu ý 1: Phương pháp đọc bảng trên: ALPOLICTM/fr 3mm tương đương với tấm nhôm đồng chất 2,7mm về độ cứng. 

Vì thế, phần trăm trọng lượng của ALPOLICTM so với nhôm đồng chất là 82%.  

Lưu ý 2: ALPOLICTM/fr nặng hơn ALPOLIC
TM

 do thành phần khoáng chống cháy trong lõi. 

 

(3) Khả năng gia công 

Khả năng gia công của ALPOLICTM là một 

trong các đặc tính nổi bật của vật liệu. Có thể 

cắt bằng cưa đĩa cầm tay. Có thể gập lại sau 

khi xoi rãnh bằng bào xoi. Có thể lốc bằng 

máy lốc 3 trục cán. Để liên kết, chúng ta có 

thể chọn phương pháp phù hợp nhất từ một 

số biện pháp khác nhau. Để biết thêm chi 

tiết, tham khảo Phần 3 “Gia công và lắp đặt”. 

 

(4) An toàn cháy nổ 

ALPOLICTM/fr là vật liệu chống cháy đã đáp 

ứng các tiêu chuẩn an toàn cháy nổ bắt buộc cho nội ngoại thất tại hầu hết các quốc gia. Mặc dù lõi khoáng có chứa một 

lượng nhỏ polyethylene có thể cháy tuy nhiên, thành phần chính của lõi không cho phép lửa cháy lan ra và hạn chế sinh 

khói ảnh hưởng đến các hoạt động sơ tán.  

 

Mặt khác, ALPOLICTM được cấu tạo bởi hai lớp 

nhôm làm chậm sự cháy lan của lửa. 

ALPOLICTM và ALPOLICTM/fr đã trải qua nhiều 

loại thử nghiệm cháy ở nhiều quốc gia. Tham khảo 

Phần 2 “Các đặc tính” để biết thêm chi tiết. 

 

4. Bề mặt hoàn thiện 

(1) Lớp phủ fluorocarbon gốc Lumiflon: 

ALPOLICTM được phủ sơn fluorocarbon gốc Lumiflon theo tiêu chuẩn. Loại sơn này được biết đến có chất lượng cao 

đối với các ứng dụng mặt ngoài. 

 

   

Hình. 1-6 Các thử nghiệm lửa áp dụng cho ALPOLICTM/fr 

Cưa đĩa 

cầm tay 

 

Cưa tròn Bào xoi tay Khuôn 

dẫn gập 

Máy phay Máy cắt  Bào xoi 

CNC 

Máy lốc 3 trục cán 

Thử nghiệm cháy 

mặt ngoài 
Thử nghiệm cháy 

phần mái 

Thử nghiệm cháy 

nội thất 
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Trước đây, các loại sơn polyester, acrylic và polyurethane được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng. Các loại sơn 

phổ biến này dễ sử dụng và có chi phí thấp. Nhưng nếu chúng ta sử dụng các loại sơn này cho ứng dụng mặt ngoài, lớp 

sơn phủ sẽ xuống cấp trong quá trình tiếp xúc với các yếu tố ngoài trời và phải sơn lại sau một vài năm. 

Các lớp sơn phủ fluorocarbon rất bền và có tuổi thọ lâu hơn trong ứng dụng mặt ngoài mà không bị xuống cấp. Trong 

các loại sơn fluorocarbon, có hai loại hiện đang được bán trên thị trường: gốc Lumiflon và gốc PVDF. Trong hai loại 

sơn fluorocarbon, gốc Lumiflon đa dạng về màu sắc hơn, dễ phục chế hơn và có thể điều chỉnh độ bóng từ 15 đến 80%. 

Bảng sau đây trình bày so sánh chung giữa hai loại sơn phổ thông, sơn gốc PVDF và sơn gốc Lumiflon. 

Bảng  

Loại sơn 

Các loại sơn thông 

thường (ví dụ sơn 

polyester) 

Sơn fluorocarbon 

PVDF 

(Kynar) 
Lumiflon 

Khả năng chống 

chịu thời tiết 
3-5 năm 20 năm 20 năm 

Độ bóng 25 - 90 % 25 - 35 % 15 - 80 % 

Dải màu Rộng hơn Hạn chế Rộng hơn 

Lớp phủ bảo trì Có thể thực hiện được Khó 
Có thể thực 

hiện được 

Độ cứng 2H F H 

Khả năng uốn 

cong 
2T 1T 2T 

 

1-2 So sánh chung giữa các loại sơn phổ thông và sơn fluorocarbon 

 (2) Chất lượng lớp phủ đồng đều 

Chất lượng lớp phủ đồng đều được duy trì trong suốt quá trình sơn phủ cuộn. Quá trình 

“sơn phủ khuôn” thực hiện trên dây chuyền này sử dụng công nghệ đặc biệt của 

Mitsubishi Plastics đảm bảo lớp phủ trơn, mịn. 

 

(3) Các loại màu 

Lớp phủ fluorocarbon gốc Lumiflon có bốn loại màu sau: Màu Đơn sắc (Solid), Màu Ánh Kim (Metallic), Màu Lấp 

Lánh (Sparkling), Màu Tán Sắc (Prismatic) và các loại vân như Đá, Gỗ, Kim loại và Trừu tượng. Tham khảo Bảng màu 

để biết về các màu tiêu chuẩn. Tất cả các loại màu được sản xuất trong dây chuyền sơn phủ cuộn liên tục của chúng tôi 

cùng với sơn fluorocarbon gốc Lumiflon. Bên cạnh các màu tiêu chuẩn trong Bảng màu, còn có các màu theo yêu cầu, 

căn cứ vào khối lượng đặt hàng tối thiểu và khả năng phối màu. Liên hệ với nhà phân phối trong nước hoặc văn phòng 

của chúng tôi để đặt hàng các màu theo yêu cầu. 

 

Máy sơn phủ con lăn Máy sơn phủ khuôn 

Khuôn 

Nhôm 

Hình 1-7 Máy sơn phủ con lăn và Máy sơn phủ khuôn 

Máy sơn phủ con lăn được sử dụng rộng rãi trong ngành 

công nghiệp nhôm, sản xuất được một khối lượng đủ, với 

hiệu suất vừa phải. Tuy nhiên, máy sơn phủ khuôn vượt 

trội hơn máy sơn phủ con lăn, cho phép phủ sơn trực tiếp 

lên bề mặt nhôm đảm bảo lớp phủ trơn, mịn hơn mà 

không có đường vân. 

Lưu ý 1: Lớp phủ fluorocarbon gốc 

Lumiflon có bảo hành 10 năm. 

 

Lưu ý 2: ALPOLIC
TM 

được phủ bằng sơn 

fluorocarbon gốc Lumiflon theo tiêu chuẩn, 

nhưng lớp phủ polyester và các loại lớp phủ 

khác cũng có thể được lựa chọn. Tham khảo 

“Phụ lục 2: Các lớp phủ tùy chọn” trong  

Phần 4. 

Cuộn nhôm đã phủ bề mặt 
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Hình 1-8 Ví dụ của từng nhóm màu  

 

 

 

 

 

 

(4) Dòng Tự nhiên (NaturArt - vân Đá, Gỗ, Kim loại và Trừu tượng) 

Dòng Tự nhiên (NaturArt) là giải pháp thay thế Đá granite tự nhiên, Gỗ, Kim 

loại và hình ảnh Trừu tượng. Chúng đều được sản xuất bằng công nghệ chuyển 

đổi hình ảnh đặc biệt. Các loại sơn được phủ lên cuộn nhôm trong dây chuyền 

phủ cuộn với sơn fluorocarbon gốc Lumiflon. Mặc dù các lớp phủ này chủ yếu 

mang tính trang trí, chúng có chất lượng tương tự với các màu trơn như màu 

Đơn sắc (Solid), màu Ánh Kim (Metallic), màu Lấp lánh (Sparkling) và màu 

Tán Sắc (Prismatic). 

(5) Lớp phủ 2-3 màu 

Có thể sử dụng 2-3 lớp phủ màu trên cùng một bề mặt tấm ALPOLIC
TM

.  

Ranh giới rõ ràng giữa các lớp phủ màu được đảm bảo bằng công nghệ sơn phủ khuôn. 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Sơn sửa 

Chúng tôi có thể sử dụng sơn gốc Lumiflon khi cần sơn lại các vết xước do quá trình gia công và lắp đặt. Nhưng phần 

sơn sửa có thể không hoàn toàn khớp với lớp sơn phủ ban đầu. Đặc biệt đối với các màu Ánh Kim (Metallic), Lấp lánh 

(Sparkling) và Tán Sắc (Prismatic), thậm chí kể cả khi sử dụng cùng một màu sơn vẫn có thể xuất hiện sự khác biệt nhỏ. 

Trong các lớp phủ tự nhiên (NaturArt - Đá, Gỗ, Kim loại và Trừu tượng), chúng tôi sử dụng một màu Đơn sắc (Solid) 

trung tính pha loãng với sơn trong để sơn sửa. Tham khảo “Phụ lục 9: Phương pháp sơn sửa” trong Phần 3 và “Phụ lục 

9: Phương pháp sơn sửa” trong Phần 4 để biết thêm thông tin. 

 

(7) Các lựa chọn sơn 

Ngoại trừ các loại sơn fluorocarbon gốc Lumiflon như ở trên, chúng tôi có thể cung cấp ALPOLICTM được phủ các loại 

sơn đặc biệt sau đây. Tham khảo “Phụ lục 2: Các lớp phủ theo yêu cầu” trong Phần 4 để biết thêm thông tin. 

Bảng 1-3 Các lựa chọn ngoài sơn fluorocarbon gốc Lumiflon 

Loại lớp phủ Các đặc tính Ứng dụng phù hợp 

Lớp phủ fluorocarbon dẫn điện Dẫn điện (3×10
7-8 

ohms) Tường nội thất và vách ngăn trong nhà máy 

Lớp phủ fluorocarbon gốc PVDF 
Siêu chống chịu thời tiết 

 
Ngoài trời (ốp mặt ngoài, mái) 

Lớp phủ polyester Bề mặt phủ lì Các ứng dụng nội thất và ngoại thất 

Hình 1-9 Vân Đá granite hồng 

Hình 1-10 Hệ thống phủ của Lớp phủ 2 màu 

 

Màu 2, sơn fluorocarbon    

Màu 1, sơn fluorocarbon 

Lớp Nhôm 

Màu Đơn sắc 

(Solid) 
Màu Ánh Kim 

(Metallic) 

Màu Lấp lánh 

(Sparkling) 

Màu Tán Sắc 

(Prismatic) 
Vân Gỗ 

Lớp sơn lót 
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5. Chống ăn mòn cạnh 

Sự thống nhất của quá trình cán ép giữa các lớp nhôm và vật 

liệu lõi được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo duy trì chất lượng 

của các sản phẩm ALPOLICTM. Nhưng khi các Vật liệu Nhôm 

Composite (ACM) được sử dụng trong môi trường điều kiện ăn 

mòn, quá trình ăn mòn thường xảy ra tại cạnh cắt và có xu 

hướng ăn mòn vào bên trong, cuối cùng dẫn đến tách lớp giữa 

các lớp nhôm và vật liệu lõi. Để tránh loại ăn mòn này, 

ALPOLICTM có lớp sơn lót chống ăn mòn (lớp (6) trong Hình 

1-11) sau hai lớp nhôm. 

 

Mặc dù được lớp sơn lót bảo vệ, nhằm nâng cao độ bền chúng 

tôi khuyến cáo không nên để cạnh cắt tiếp xúc với điều kiện môi 

trường ăn mòn hoặc khí hậu ngoài trời. Nếu cạnh cắt có thể sẽ liên tục tiếp xúc 

với điều kiện môi trường ẩm ướt, cần thực hiện biện pháp chống ăn mòn phù hợp trong thiết kế tấm ốp hoặc chi tiết cố 

định.  

 

6. Giãn nở nhiệt             Bảng 1-4 Giãn nở nhiệt: 

ALPOLICTM có hệ số giãn nở nhiệt tương 

tự kim loại nhôm nên sẽ không xảy ra hiện 

tượng xê dịch giữa các linh kiện nhôm và 

ALPOLICTM do sự giãn nở nhiệt. Tuy nhiên 

sự dịch chuyển sẽ xảy ra với thép và bê 

tông do hệ số giãn nở nhiệt của thép và bê 

tông nhỏ hơn của ALPOLICTM. Sự xê dịch 

này thường rất nhỏ (xấp xỉ 1,0mm/m), 

nhưng nên được xử lý bằng phương pháp 

phù hợp như lấp các khe hở.  

 

7. Tấm ốp đột lỗ 

Các tấm ốp ALPOLICTM được đột lỗ theo 

cùng một quy luật (tọa độ tâm các lỗ đều 

nhau) cho phép thông khí và nhìn qua tấm 

ốp. Tham khảo “Phụ lục 3: Tấm ốp đột lỗ” 

trong Phần 4 để biết thêm thông tin. 

 

 

 

 

 

 

Vật liệu Hệ số giãn nở nhiệt 

tuyến tính, /°C 

Độ giãn nở hoặc co ngót 

trên 1 mét trên 50°C 

ALPOLIC
TM

/fr 24×10
-6

 1,2mm 

ALPOLIC
TM

 24×10
-6

 1,2mm 

Nhôm 24×10
-6

 1,2mm 

Thép 12×10
-6

 0,6mm 

Inox (304) 17×10
-6

 0,9mm 

Bê tông 12×10
-6

 0,6mm 

Thủy tinh 9×10
-6

 0,5mm 

Tấm Acrylic 70×10
-6

 3,5mm 

Hình 1-12 Mẫu tấm ốp đột lỗ và ví dụ về ứng dụng 

 

Ga tàu ngoại ô Tokyo 

Hình 1-11 Mặt cắt của ALPOLICTM 

(1) Lớp sơn phủ mặt ngoài 

(2) Lớp sơn nền 

(4) Lớp sơn lót đặc chủng 

(5) Lớp nhôm 

(4) Lớp sơn lót đặc chủng 

(6) Lớp sơn lót chống ăn mòn 

(6) Lớp sơn lót chống ăn mòn 

(4) Lớp sơn lót đặc chủng 

(5) Lớp nhôm 

(4) Lớp sơn lót đặc chủng 

(8) Lớp tráng hoặc lớp sơn phủ 

chống ẩm  

(7) Lõi polyethylene hoặc lõi khoáng 

chống cháy 
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8. Ví dụ các ứng dụng 

ALPOLICTM/fr được sử dụng rộng rãi cho việc ốp mặt ngoài và một số bề mặt nội thất trong khi ALPOLICTM được sử 

dụng chủ yếu cho biển quảng cáo. Cả hai loại sản phẩm này đều được sử dụng cho các công trình dân dụng và các ứng 

dụng khác. Các dự án sau đây là ví dụ điển hình về những ứng dụng của ALPOLICTM. 

 

(1) Ốp mặt ngoài 

Sân bay        Tòa nhà thương mại        Nhà máy 

 

 

  

 

 

 

Bệnh viện           Khách sạn         Văn phòng 

 

        

 

 

Tòa nhà văn phòng          Tòa nhà công cộng        Nhà ở  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sân bay CKS II Đài Bắc, Đài Loan 

 
Trung tâm thương mại Bin Suqat, Dubai, UAE. 

 
Nhà máy Kỹ thuật chính xác LKT, Penang, Malaysia 

 

Trung tâm y tế CJW - Chippenham Campus, 

Richmond, VA, Mỹ 

 

Tòa nhà Shinawatra, Bangkok,  

Thái Lan 

 

Khách sạn Cornelia Deluxe Resort, Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ 

 

Khu căn hộ bốn mùa Regent, Jakarta, Indonesia 

 

Đại học Latrobe, Melbourne, Australia 

Số 126 Đường 

Philip - Deutsche 

Bank Place, 

Sydney, Australia 

 

Trung tâm Khoa học & Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc 

 

Trường học 
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(2) Nội thất 

Nội thất sân bay     Nội thất nhà máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Biển báo 

Trạm xăng      Showroom ô tô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Công trình dân dụng 

Mái che của đường đi bộ           Che cầu         Hầm đi bộ 

 

         
 

(5) Nhà ở      

Chung cư     

 

 

 

 

Showroom ô tô Honda, cột 

tháp màu Silver Metallic, tại 

các nước châu Á 

Trặm xăng Shell, viền mái màu Yellow 

(Vàng) toàn cầu. 

Mái che của lối đi bộ, Singapore 

Che cáp cầu, Nhật Bản Tấm ốp trong các đường hầm đi bộ, Nhật Bản 

Sân bay Quốc tế Chubu, Aichi, Nhật Bản Hệ thống trần phòng sạch, ngoại ô Manila, Philippines 

Tấm ốp lan can ban công, kết hợp đột lỗ, Nhật 

Bản. 
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(6) Phương tiên giao thông  

Toa tàu      Xe chở hàng 

 

 

 

 

 

  

9. Các sản phẩm cùng dòng 

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật này chủ yếu trình bày các thông tin về ALPOLICTM/fr và ALPOLICTM được sử dụng cho việc 

ốp mặt ngoài, các bề mặt nội thất và biển báo. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn tóm tắt các sản phẩm cùng dòng bao gồm 

TCM, SCM, ZCM, ALPOLICTM/fr LT, AL-LEADER và ALPOLIC
TM

/fr RF. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo tài 

liệu tương ứng. 

 

(1) TCM (Vật liệu Titan Composite) 

a. Tổng quát 

ALPOLICTM/fr TCM được cấu tạo bởi lõi khoáng chống cháy nằm giữa lớp 

Titan ở mặt trên dày 0,3mm và lớp inox ở mặt dưới dày 0,3mm. Kim loại 

Titan nhanh chóng hình thành một lớp ôxit bền vững (gọi là lớp làm chậm 

ăn mòn) ở nhiệt độ phòng và có khả năng chống ăn mòn vượt trội. TCM (vật 

liệu Titan composite) phù hợp với việc ốp mặt ngoài và lợp mái của các tòa 

nhà nằm tại khu vực có điều kiện môi trường ăn mòn cao. 

b. Kích thước sản phẩm 

Độ dày:    4mm 

Chiều rộng tấm ốp: 1000mm 

Chiều dài tấm ốp:  Dưới 5000mm 

c. Bề mặt hoàn thiện: Mờ 

d. Các lưu ý về phương pháp gia công 

Lưu ý 1: Để khắc phục những hạn chế về khả năng gia công của titan 

và inox, chúng tôi phải sử dụng các phương pháp xoi rãnh và cắt đặc biệt cho TCM (vật liệu Titan composite). 

Chúng tôi thường sử dụng máy cắt hoặc bào xoi CNC để cắt và một máy bào xoi CNC hoặc máy cắt V (máy bào) để 

xoi rãnh.  

Lưu ý 2: Nếu sử dụng đinh tán bằng nhôm để lắp ráp tấm ốp TCM có thể bị ăn mòn điện hóa. Tham khảo catalogue về 

TCM để biết thêm thông tin. 

(2) SCM (Vật liệu Inox Composite) 

a. Tổng quát 

ALPOLICTM/fr SCM (vật liệu Inox Composite) được cấu tạo bởi lõi khoáng 

chống cháy nằm giữa hai lớp inox dày 0,3mm. Inox mặt trên NSSC 220M 

(tương tự SUS445J2, với hàm lượng thép chống gỉ cao) có khả năng chống 

gỉ vượt trội so với inox 316. Vật liệu Inox Composite (SCM) phù hợp với ốp tường ngoại thất và mái của các tòa nhà. 

Trần tàu Shinkansen “Hayate”,  

Nhật Bản Ốp nội thất thùng xe chở hàng, 

Nhật Bản 

Sân vận động Đài Bắc, Đài Bắc, Đài Loan 

TCM được sử dụng để ốp mái. 

 

Lớp titan 0,3mm  

Lõi khoáng chống cháy 

3,4mm 

 Lớp inox 0,3mm 

 
Tổng độ dày: 4mm 

 

Hình. 1-13 TCM 

Lớp inox 0,3mm  

 Lõi khoáng chống cháy 

3,4mm 

 Lớp Inox 0,3mm 

 Tổng độ dày: 4mm 

 

Hình. 1-14 SCM 
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b. Kính thước sản phẩm 

Độ dày:    4mm 

Chiều rộng tấm ốp: 1000mm 

Chiều dài tấm ốp:  Dưới 5000mm 

c. Vật liệu phủ bề mặt: Xước và mờ 

Lưu ý 1: (Các bề mặt hoàn thiện khác) Với các vật liệu phủ bề mặt khác, hãy liên hệ với nhà phân phối trong nước 

hoặc văn phòng của chúng tôi. 

Lưu ý 2: (Phương pháp gia công) Để gia công vật liệu Inox Composite (SCM), sử dụng phương pháp giống như với 

TCM (vật liệu Titan composite). Sử dụng các đinh tán bằng inox. Tham khảo catalogue về SCM (vật liệu Inox 

Composite) để biết thêm thông tin. 

 

(3) ZCM (Vật liệu Kẽm Composite) 

 

a. Tổng quát 

ALPOLICTM/fr ZCM được cấu tạo bởi lõi khoáng chống cháy nằm giữa lớp 

kim loại kẽm được phong hóa hóa học ở mặt trên và lớp kim loại kẽm ở mặt 

dưới. Lớp hợp kim kẽm ở mặt trên ban đầu được phong hóa qua quá trình 

biến đổi hóa học, sau đó qua quá trình phong hóa tự nhiên biến đổi thành bề 

mặt xám đặc biệt. ZCM (Vật liệu Kẽm Composite) phù hợp với các ứng dụng 

mặt ngoài như mặt vòm, mái hiên, lan can mái, mái che, ốp mặt ngoài và mái 

che. 

 

b. Kích thước sản phẩm 

Độ dày:    4mm 

Chiều rộng tấm ốp: 965mm 

Chiều dài:   3708mm 

 

c. Cấu tạo 

ZCM được cấu tạo bởi hai lớp hợp kim kẽm dày 0,5mm và 

một lõi khoáng chống cháy. Lõi có thành phần tương tự như 

lõi của ALPOLICTM/fr. 

 

d. Bề mặt hoàn thiện: Màu xám được hình thành do biến đổi hóa học trong quá trình sản xuất. 

 

e. Các lưu ý về phương pháp gia công 

Chúng tôi có thể gia công ZCM (Vật liệu Kẽm Composite) bằng các máy móc và công cụ mà chúng tôi sử dụng cho 

ACM (Vật liệu Nhôm Composite) bởi vì hiệu suất máy để gia công của kim loại kẽm khá tương đồng kim loại nhôm. 

Các thông số hoạt động cũng tương tự nếu phương pháp gia công nằm trong mức độ phổ thông. Tham khảo catalogue 

về ZCM để biết thêm thông tin. 

 

 

 

Các mẫu ZCM đã gia công 

 

Lớp hợp kim kẽm 0,5mm 

 

Lớp hợp kim kẽm 0,5mm 

    Tổng độ dày: 4mm 

Hình 1-15 Lớp hợp kim 

kẽm (ZCM) 

Lõi khoáng chống cháy 3mm 
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Hình 1-17 Các bề mặt hoàn thiện của TCM, SCM, ZCM 

 

 

 

 

 

(4) ALPOLICTM/fr LT 

a. Tổng quát  

ALPOLICTM/fr LT là vật liệu ACM mới (vật liệu Nhôm 

Composite) có trọng lượng nhẹ, được sử dụng để ốp tường nội 

thất, các cột, trần và vách ngăn trong các cửa hàng, văn phòng 

và nhà máy và các ứng dụng mặt ngoài đơn giản như mặt vòm, 

mái hiên, lan can mái và biển báo. 

 

b. Cấu tạo  

ALPOLICTM/fr LT được cấu tạo bởi lõi khoáng chống cháy 

nằm giữa hai lớp nhôm dày 0,3mm. Lõi có màu xám với một 

chút carbon đen đảm bảo tính thẩm mỹ của cạnh cắt, có thành 

phần cần thiết để đảm bảo an toàn cháy nổ trong ứng dụng nội 

thất. Lớp bề mặt được phủ polyester và được bảo vệ bằng một 

lớp phim mờ. 

 

c. Kích thước sản phẩm 

Độ dày:   3mm 

Kích thước tấm ốp: 1220x2440mm dự phòng tồn kho 

(ngoại trừ Aluminum Hairline P: 914x2438mm) 

 

d. Bề mặt hoàn thiện 

ALPOLICTM/fr LT có màu Đơn sắc (Solid), màu Ánh kim (Metallic), vân 

Đá, và vân Gỗ. Tất cả các bề mặt hoàn thiện đều được phủ polyester sản 

xuất trong dây chuyền sơn phủ cuộn liên tục. Một số màu tiêu chuẩn là 

màu lì mịn được tạo ra bởi công nghệ sơn phủ mới trong đó các nếp nhăn 

rất nhỏ xuất hiện trên toàn bộ bề mặt trong giai đoạn xử lý nhiệt của dây 

chuyền sơn phủ cuộn. 

Tham khảo catalogue về ALPOLICTM/fr LT để biết thêm thông tin. 

 

Hình. 1-20 Các ví dụ của bề mặt hoàn thiện ALPOLIC
TM

/fr LT    

 

 

 

 

 

Trần Nhà ga Keio Shinjuku, Tokyo 

Tổng độ dày: 3mm 

 

Lớp phủ polyester 

Lõi khoáng chống cháy màu 
xám 

Lớp nhôm 0,3mm 

Lớp phủ polyester hoặc lớp tráng 

Lớp nhôm 0,3mm 

Hình 1-18 ALPOLICTM/fr LT 

Hình 1-19 Bề mặt lì mịn Do tốc độ khô khác 

nhau giữa các lớp bên trong và bên ngoài của 

sơn, các nếp nhăn rất nhỏ xuất hiện trên toàn bộ 

bề mặt. Bề mặt nếp uốn trở lên mờ do phản xạ 

ánh sáng không đồng đều. 

TCM, Mờ SCM, Xước  SCM, Mờ ZCM, Xám 

Màu Đơn sắc 

(Solid) 

Màu Ánh Kim 

(Metallic) 
Vân Đá Vân Gỗ 
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(5) AL-LEADER
TM

 

a Tổng quát  

AL-LEADERTM là ACM (vật liệu Nhôm Composite) có trọng lượng nhẹ hơn 

và giá thấp hơn do được cấu tạo bởi các lớp nhôm mỏng hơn và lõi foam. 

AL-LEADERTM được phủ polyester và có độ phẳng vượt trội. Vật liệu phù 

hợp với các biển quảng cáo, biển chỉ dẫn và các biển mặt ngoài khác. Trên 

thực tế, AL-LEADERTM cũng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công 

nghiệp. 

 

b. Cấu tạo 

AL-LEADERTM được cấu tạo bởi một lõi nhựa dẻo polyethylene có foam 

nằm giữa hai lớp nhôm dày xấp xỉ 0,1mm. 

 

c. Kích thước sản phẩm 

Độ dày:    3mm 

Kích thước tấm ốp: 1220×2440mm 

 

d. Bề mặt hoàn thiện 

EX-Trắng (30% độ bóng trên một bề mặt và 70% độ bóng trên bề mặt còn lại), PC - Đen, PC - Bạc. 

Tất cả các màu được phủ bằng sơn polyester trong dây chuyền sơn phủ cuộn. 

Tham khảo catalogue về AL-LEADERTM để biết thêm thông tin. 

 

(6) ALPOLICTM/fr-RF 

a. Tổng quát 

ALPOLICTM/fr RF là một tấm ốp gương được sử dụng chủ yếu làm trần nội thất giúp 

không gian bên trong rộng hơn. ALPOLICTM/fr RF có trọng lượng nhẹ và chống vỡ. Về 

mặt gia công, ALPOLICTM/fr RF dễ cắt và khoan bằng các máy và công cụ gia công 

nhôm và gỗ thông thường. ALPOLICTM/fr RF có lõi chống cháy hoàn toàn đáp ứng tiêu 

chuẩn về chống cháy cho nội thất ở Nhật Bản. 

 

Lưu ý: Không thể sử dụng ALPOLICTM/fr RF trong môi trường không khí ẩm như trong 

phòng tắm và các khu vực thường xuyên xảy ra ngưng tụ nước, hoặc các khu vực không được cọ rửa.  

 

b. Cấu tạo 

ALPOLICTM/fr RF là ACM (vật liệu Nhôm Composite) được cấu 

tạo bởi hai lớp nhôm và vật liệu lõi. Bề mặt trang trí là một lớp 

gương a-nốt hóa. 

c. Kích thước sản phẩm 

Độ dày:    2mm (hoặc 3mm) 

Kích thước: 1220 x 2440mm 

Tham khảo catalogue về ALPOLICTM/fr 

RF để biết thêm thông tin. 

Biển báo bên trong POP có 

AL-LEADERTM 

Lớp nhôm 0,1mm 

Polyethylene có bọt 

Lớp nhôm 0,1mm 

Lớp phủ polyester 

Lớp phủ polyester 

Tổng độ dày: 2mm (hoặc 3mm) 

 

Bề mặt a-nốt (Bề mặt gương) 

  

Lớp nhôm 0,25mm 

Lớp phủ mặt sau 

Hình 1-22 ALPOLICTM/fr RF và ALPOLICTM/fr  

 

     Trần nhà hàng 

Lớp nhôm 0,25mm 

Lõi chống cháy 
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10. Tái chế 

100% ALPOLICTM và các vật liệu cùng dòng có thể được tái chế. Trong các nhà máy sản xuất ALPOLICTM, chúng tôi 

lấy lại nhôm, các kim loại khác và vật liệu lõi bằng hệ thống tái chế. Ngoài ra, các nhà máy ALPOLICTM của chúng tôi 

đạt tiêu chuẩn ISO 14001 và mỗi nhà máy là một cơ sở xử lý chất thải công nghiệp của quốc gia. Vì thế, chúng tôi có 

thể đem phế liệu nhận từ các khách hàng tại Nhật Bản để tái chế trong các cơ sở của chúng tôi theo tiêu chuẩn vận hành 

phù hợp. 

 

11. Các lưu ý chung (Rất quan trọng!) 

 

(1) Hướng sơn phủ  

 Trong các màu Ánh Kim (Metallic), màu Óng Ánh (Sparkling), màu Tán Sắc 

(Prismatic), và các vân (Đá, Gỗ, Kim loại, Trừu tượng). Nếu các tấm được lắp đặt 

theo các hướng khác nhau (như tấm A và B trong sơ đồ), thì sẽ thấy sự khác biệt nhẹ 

về màu sắc giữa các tấm. Hãy lắp các tấm cùng hướng như đánh dấu trên lớp phim 

bảo vệ. Còn về Màu Đơn Sắc (Solid), thì sự khác biệt về màu các tấm do lắp đặt 

khác hướng là không đáng kể. 

 

(2) Lớp phim bảo vệ 

Phim bảo vệ trên các tấm ALPOLIC
TM

 hầu hết bao gồm hai lớp polyethylene màu trắng và đen. Không được lột bỏ tấm 

phim bảo vệ trong khi chế tạo và lắp đặt để bảo vệ bề mặt khỏi bị xước và bẩn. Dưới điều kiện thời tiết thông thường, 

phim bảo vệ sẽ có tuổi thọ khoảng 6 tháng ở ngoài trời mà không bị mất đi bất cứ đặc tính bóc ban đầu của nó hoặc gây 

ra các vết han gỉ hoặc hư hại. Tuy nhiên, nên lột bỏ phim bảo vệ càng sớm càng tốt sau khi hoàn thành. 

 

(3) Tăng độ bóng do chất dẻo 

Không được dán, đặt hoặc gắn băng keo PVC, chất bít kín polyurethane hoặc keo silicon đã được biến đổi lên bề mặt 

phim bảo vệ. Chất dẻo có trong các chất liệu trên có thể sẽ thấm vào lớp phim và gây ra việc biến đổi độ bóng trong lớp 

sơn phủ.  

 

 

Lưu ý: Các cảnh báo trên đây áp dụng cho ALPOLICTM/fr và ALPOLICTM. Các sản phẩm cùng dòng bao gồm TCM, 

SCM, ZCM, ALPOLICTM/fr LT, AL-LEADERTM và ALPOLICTM/fr RF có các cảnh báo tương tự. Tham khảo các 

catalogue về các sản phẩm tương ứng để biết thêm thông tin. 

 

Chứng nhận ISO 9001:2008  

Quy trình sản xuất ALPOLICTM tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 về thiết kế, phát triển, sản xuất và bán hàng. 

 

ISO 14001: 2004 ALPOLICTM được sản xuất tại các nhà máy có chứng nhận ISO 1400

Tấm ốp B 

 

T
ấm

 ố
p

 A
 

Hướng sơn phủ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: 

 

 

Các thuộc tính hoặc dữ liệu vật liệu trong Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật này được mô tả như các thông tin chung và không 

phải là 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 mọi quyền thay đổi hoặc hủy bỏ thông tin tại đây mà không cần thông báo trước.  

 

Các dữ liệu chỉ dẫn kỹ thuật có thể được thay đổi mà không ảnh hưởng đến chất lượng của vật liệu. 

 

Bản quyền năm 2015 thuộc về Mitsubishi Plastics, Inc. Mọi quyền đã được bảo hộ. 

ALPOLIC
®
, ALPOLIC/fr RF

®
 và AL-LEADER

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

MITSUBISHI PLASTICS, INC. 
 MITSUBISHI PLASTICS COMPOSITES AMERICA, 

INC. 
Ban ALPOLIC   Bộ phận ALPOLIC 
1-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku 
Tokyo 100-8252, Japan 

 401 Volvo Parkway, Chesapeake, VA 23320 
Điện thoại: (Mỹ):   800-422-7270 

Điện thoại:  81-3-6748-7347 / 7348 
Fax:       81-3-3286-1307 

 Điện thoại (Quốc tế): 1-757-382-5750 
Fax:              1-757-436-1896 

E-mail:   mks-ho-alpolic@cc.m-kagaku.co.jp  E-mail:           info@alpolic.com 
   
MITSUBISHI PLASTICS ASIA PACIFIC PTE LTD.  MITSUBISHI POLYESTER PHIM GMBH 
Bộ phận ALPOLIC   Bộ phận ALPOLIC 

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

 Kasteler Strasse 45/ E512, 

65203 Wiesbaden, Đức 

Điện thoại: 65-6226-1597 
Fax:      65-6221-3373 

 Điện thoại:  49-611-962-3482 

Fax:       49-611-962-9059 
E-mail:  mks-ho-alpolic@cc.m-kagaku.co.jp  E-mail:  info@alpolic.eu 
   
MITSUBISHI PLASTICS EURO ASIA LTD.  Được phân phối bởi: 
   
Baglarbasi Kisikli Cad., No:4, Sarkuysan-Ak Is 
Merkezi, S-Blok, Teras Kat, Altunizade, Uskudar, 
34664 Istanbul, Turkey 

  

Điệ thoại: 90-216-651-8670/ 71/ 72 
Fax      90-216-651-8673 

  

E-mail:  info@alpolic.com.tr   

 

   

  

  

  
 

mailto:info@alpolic.com.tr
http://www.thudogroup.vn/



