
 

 KIM LOẠI TỰ NHIÊN – KẼM 

Lớp hoàn thiện của Vật liệu Kẽm Composite APOLICTM/fr mang đến vẻ ngoài hấp dẫn và độc nhất trong Dòng Kim loại Tự nhiên của 

chúng tôi. Lớp hoàn thiện QUARTZ-ZINC
®
 của VMZING

®
, nhãn hiệu hàng đầu thế giới về kẽm kiến trúc, là lớp vỏ bằng kẽm tự 

nhiên với lớp hoàn thiện màu xám đã được phong hóa, gần giống với màu tự nhiên của kẽm, khiến cho vật liệu trở lên lý tưởng để áp 

dụng cho nội ngoại thất.       

 

 

T H Ô N G  T I N  V Ề  C Ô N G  T R Ì N H  

DỰ ÁN: Annette Strauss 

VỊ TRÍ: Dallas, TX 

SẢN PHẨM: ALPOLICTM QUARTZ-

ZINCTM của VMZINC® & OPT Mica 

Platinum  

T H Ô N G  T I N  C H U N G  

Dòng Sản phẩm Kim loại Tự nhiên ALPOLICTM/fr cho phép bạn kết hợp vẻ ngoài và độ bền của 

kẽm với các kim loại tự nhiên khác vào công trình của mình với trọng lượng rất nhẹ, cùng với lợi 

ích kèm theo là lõi chống cháy.     



 

 

 

 

XỨ LÝ BỀ MẶT 

Vật liệu Kẽm Composite ALPOLIC
TM

/fr bao gồm hai lớp 

QUARTZ-ZINC
®
 màu xám đã được phong hóa của 

VMZINC
®
 và một lõi chống cháy. Màu sắc của lớp 

QUARTZ-ZINC
®

 là một lớp đồng bóng được sản xuất ở 

nhà máy, rất giống với màu đồng bóng tự nhiên. Bằng 

việc sử dụng QUARTZ-ZINC
®
, bạn có thể đảm bảo rằng 

những phần của tòa nhà tiếp xúc với những điều kiện mội 

trường khác nhau vẫn có màu sắc giống nhau.  

 

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN CỦA TẤM KẼM 

Vật liệu tiêu chuẩn có kích thước 38” x 146” (965mm x 

3708 mm), được đóng 40 tấm một kiện gỗ. Có thể đặt 

hang chiều dài và dày của tấm theo yêu cầu. Vui lòng liên 

hệ tới Phòng Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng ALPOLIC
TM

 

để biết thông tin về vật liệu sẵn có trong kho và các thông 

tin khác.  

DUNG SAI CỦA LỚP HOÀN THIỆN 

Sẽ có sự chênh lệch về màu sắc đối với kim loại tự nhiên. 

Tuy nhiên hệ số Y của VMZINC
®
  (thang màu xám) trên 

vật liệu QUARTZ-ZINC
®
 sẽ nằm trong khoảng 22 và 25. 

Để biết thêm thông tin về lớp phủ hoàn thiện QUARTZ-

ZINC
®
, vui lòng truy cập  www.vmzinc-us.com.  

DUNG SAI CỦA SẢN PHẨM 

Rộng:  ± 0,08” (2mm) 

Dài:  ± 0,16” (4mm) 

Dày:  4mm: ± 0,008” (0,2 mm) 

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

Độ vuông: Tối đa 0,2” (5 mm) 

Độ bền tróc: > 22 in.lb/in (ATSM D17181) 

Vật liệu ALPOLIC
TM

 được cắt gọt và tạo thành dạng 

vuông có các cạnh cắt để mang lại trạng thái cạnh tấm vật 

liệu tốt nhất trong ngành.       

 

  

  

 

 

 

  

 

     

 

   

    

    

  

  

 

 

   

 

  

 

     

   

  

 

   

    

  

 

  

   

 
 

  

 

 

HIỆU SUẤT CHỐNG CHÁY

Các  tấm  Kẽm  Tự nhiên ALPOLIC
TM 

/fr  chống  cháy  với  lõi 
khoáng đã được  thử nghiệm  tại  các  phòng  thí  nghiệm  độc  lập

với các phương pháp thử nghiệm đã được công nhận trên toàn 
quốc.

Vật  liệu  này  đáp ứng  được  tất  cả tiêu  chuẩn  xây  dựng  chống 
cháy theo quy định trong mục 1407 của Luật Xây dựng Quốc tế

(IBC 2009).

Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi đến phòng hỗ trợ kỹ thuật.

BẢO HÀNH

Bảo hành tấm vật liệu tiêu chuẩn 10 năm

Bảo hành lớp hoàn thiện Không áp dụng

Liên hệ Phòng Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng ALPOLIC
TM 

để

biết thêm chi tiết về bảo hành và các trường hợp ngoại lệ.

LƯU Ý VỀ SẢN PHẨM

- Kẽm cần được cách ly với nhôm và các kim loại không tương 
đồng nhằm tránh hiện tượng ăn mòn điện hóa.

- Các  tấm  kẽm  phải  được  lưu  trữ ở trong  nhà  tại  nơi  bằng 
phẳng, khô ráo.

- Phải  tháo  lớp  màng  bảo  vệ khỏi  các  tấm  ngay  khi  lắp  đặt 
xong.

- Vui lòng tham khảo Sổ tay Chế tạo ZCM để xem chỉ dẫn và 
khuyến cáo về chế tạo.

- Phí đóng thùng được tính cho các đơn hàng có số thùng ít hơn

tiêu chuẩn.

- ALPOLIC
TM 

và  VMZINC
® 

không  xác  nhận,  khuyến  khích 
hay hỗ trợ việc sử dụng các vật liệu composite lưỡng kim do tỉ

lệ giãn  nở nhiệt  của  các  kim  loại  khác  nhau  là  không  giống

nhau.

VUI LÒNG GỌI ĐẾN SỐ 1.800.422.7270 ĐỂ BIẾT THÊM

CÁC THÔNG TIN VỀ KỸ THUẬT

 

 

 
KẼM 

ỐP BỀ MẶT NỘI NGOẠI THẤT 

BẢNG THÔNG TIN NỘI NGOẠI THẤT 

 

 

Lớp vỏ kẽm 0,02” 

Lõi khoáng 

Lớp vỏ kẽm 0,02” 

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

http://www.vmzinc-us.com/



