
 

 

 

 

 

 

 

Một trong các sản phẩm Composite nổi tiếng nhất 
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ALPOLIC
TM

 với bề mặt  hoàn thiện đồng thay đổi theo thời gian 

 

 

Hiện nay, bạn có thể sở hữu Vật liệu Đồng Composite 

(CCM) thay đổi theo thời gian và thời tiết. Cũng giống như 

đồng đồng chất, tấm đồng ALPOLICTM là vật liệu hoàn 

hảo cho các ứng dụng ốp tường kiến trúc và tạo rãnh trên 

các tòa nhà. Lớp phủ đồng tự nhiên luôn thay đổi, tăng sự 

sang trọng, đẳng cấp và chiều sâu cho bất kỳ mặt dựng tòa 

nhà nào. Hãy tìm đến Vật liệu Đồng ALPOLICTM để có 

được bề mặt phẳng mịn, đẳng cấp với trọng lượng nhẹ. 

Thông tin chung 

Đặc tính của sản phẩm 

Đặc điểm sản phẩm 

Dung sai của sản phẩm 

Xử lý bề mặt 

Kích thước tiêu chuẩn 

Vật liệu Đồng Composite (CCM) ALPOLICTM được sản 

xuất bằng cách ghép hai lớp đồng mỏng lên hai mặt của lõi 

nhựa dẻo. Vật liệu ALPOLICTM cung cấp độ cứng của tấm 

kim loại nặng trong tấm Vật liệu Đồng Composite. CCM 

cũng có các thuộc tính như độ phẳng vượt trồi, khả năng 

giảm rung, bền và dễ bảo trì. 

ALPOLICTM Đồng (CCM) cũng có các đặc tính về độ 

phẳng, khả năng gia công, tạo hình và chất lượng tương tự 

như các sản phẩm ALPOLICTM ACM (Vật liệu Nhôm 

Composite) tiêu chuẩn. Vật liệu có thể được cắt, uốn hay 

bẻ cong đến bán kính 6’, xoi, cưa, mài giũa, khoan, bắt vít 

và hàn để tạo thành các hình dạng phức tạp. 

Đồng ALPOLICTM (CCM) đã được thử nghiệm thành công 

theo ASTM E72-95, “Phương pháp thử độ bền cho Xây 

dựng Công trình”, Phần 12, tựa đề “Tải nằm ngang – Mẫu 

thẳng đứng”.  

Chiều rộng tiêu chuẩn 38”  (965mm) 

Chiều dài tiêu chuẩn 6’0”-24’0” (1829mm-7315mm) 

Lớp hoàn thiện đồng ALPOLICTM (CCM) tạo nên lớp 

vỏ bằng đồng tự nhiên với sự đa dạng về màu sắc và độ 

bóng, giống với những màu sắc tự nhiên của đồng.  

Rộng  ±0,08”  (±2mm) 

Dài  ±0,16”  (±4mm) 

Dày   

4mm  ±0,008”  (±0,2mm) 

6mm  ±0,012”  (±0,3mm) 

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

Độ vuông  Tối đa 0,2” (5mm) 

Trọng lượng (4mm/12 ounce của lớp vỏ) 2,08 lb/ft2.  

ALPOLICTM CCM được cung cấp có các cạnh được cắt tại 

nhà máy và không có tấm đồng nào bị lệch hay lõi bị lồi ra 

ngoài.   
 

Độ dày của Hợp kim đồng C11000: 0,016” (12 ounce) Độ dày của Hợp kim đồng C11000: 0,016” (12 ounce) 

Tổng độ dày: 4mm & 6mm 

Lớp phim bảo vệ được phủ lên lớp vỏ mặt ngoài (12 ounce) 

Vui lòng truy cập vào www.alpolic-usa.com để biết thêm thông số kỹ thuật và thông tin của sản phẩm. Để nhận mẫu hay danh sách các nhà 

sản xuất ALPOLICTM, liên lạc đến số 1-800-422-7270 hay gửi e-mail vẻ địa chỉ của chúng tôi: info@alpolic.com. 

T R Ụ  SỞ  H O A  K Ỳ  

Bộ phận Vật liệu Composite 

401, Volvo Parkway, Chesapeake, VA 23320 ĐT: 800-422-7270, Fax: 757-436-1896 

www.alpolic-usa.com e-mail: info@alpolic.com 
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