
 

Tái chế 

Vật liệu ALPOLICTM/fr LT có thể tái chế được. Các mảnh phế liệu từ nhà máy sản xuất ALPOLICTM được thu gom và mang đến cơ sở 

tái chế bên trong nhà máy sản xuất ALPOLICTM để tái chế.  

 

Chứng nhận ISO 9001:2008 

Tất cả các công đoạn thiết kế, phát triển, sản xuất và kinh doanh vật liệu ALPOLICTM/fr LT đều được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 

9001:2008. 

 

Chứng nhận ISO 14001:2004 

Vật liệu ALPOLICTM/fr LT sản xuất tại nhà máy đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 14001:2004.  

 

 

Tấm ốp tường (Màu: Gỗ thích) 

 

Tấm ốp tường (Màu: Gỗ óc chó) 

 

Tấm ốp trần (Màu: Màu xám ánh kim lì) 

 

 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 
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ALPOLICTM/fr LT 
VƯƠN VỚI NHỮNG TẦM CAO MỚI VỚI VẬT LIỆU NHÔM COMPOSITE CHỐNG CHÁY 
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TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM 

Tấm đột lỗ 

Các ví dụ về Phương pháp Lắp đặt 

Tấm ALPOLICTM/fr LT được đột theo cùng một quy luật, tọa độ tâm các lỗ đều nhau. Điều này mang đến sự 

thoáng khí và cho phép nhìn qua được tấm vật liệu, rất phù hợp sử dụng cho ban công, cầu thang và vách. Tham 

khảo Sổ tay Hướng dẫn Kỹ thuật.  

 

Tham khảo Sổ tay Hướng dẫn Kỹ thuật ALPOLICTM/fr LT để biết thông thông tin chi tiết về các đặc tính và 

phương pháp gia công sản phẩm. 

(1) Ốp tường nội thất bằng hệ thống treo 
Mặt cắt ngang 

Mặt cắt cạnh dài của tấm panel  
(1) Trần  nhà lắp đặt trên hệ thống thanh treo nhẹ 

1: Tấm ALPOLICTM/fr LT dày 3mm 

2: Che mối nối 

3: Bu lông treo, M4 được bọc bằng ống cao su 

4: Tấm thạch cao và đinh tán 

 

1: Tấm ALPOLICTM/fr LT dày 3mm,  

2: Ke nhôm 

3: Dán bằng băng dính VHB 

4: Bu lông/đai ốc treo 

5: Móc treo 6: Kẹp bướm, 7: Kẹp đôi 

8: Thép hình chữ U  

 

ALPOLICTM KẾ TỤC TRUYỀN THỐNG LÂU ĐỜI LÀ VẬT 

LIỆU ỐP NỘI THẤT ƯU VIỆT VỚI SẢN PHẨM 

ALPOLICTM/fr LT. NGOÀI CÁC ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI 

TƯƠNG TỰ NHƯ VẬT LIÊỤ NHÔM COMPOSITE 

ALPOLICTM/fr TIÊU CHUẨN, SẢN PHẨM NÀY CÒN CÓ ƯU 

THẾ VỀ GIÁ CẢ HỢP LÝ. ALPOLICTM/fr LT ĐÃ TẠO NÊN 

TIÊU CHUẨN MỚI CHO DÒNG SẢN PHẨM ỐP TƯỜNG 

TRONG NHÀ, ỐP TRẦN VÀ CỘT CŨNG NHƯ SỬ DỤNG 

CHO CÁC KẾT CẤU NHẸ NGOÀI TRỜI NHƯ MẶT DƯỚI 

MÁI CHE, MÁI HIÊN, LAN CAN MÁI NHÀ VÀ BIỂN HIỆU. 

Cấu tạo của ALPOLICTM/fr LT 

 

Tổng độ dày: 3mm 

 

Lớp phủ polyester  
Lớp nhôm dày 0,3 mm 
 

Lõi khoáng chống cháy màu 
xám  
 
 

Lớp nhôm dày 0,3 mm 
Lớp phủ polyester hoặc lớp tráng  
 

ALPOLICTM/fr LT hội tụ đầy đủ các đăc̣ tính vượt trội ở các 

tấm vật liệu Nhôm Composite ALPOLICTM khác chưa có. 

Ngoài ra, an toàn cháy là môṭ yêu cầu bắt buộc đối với các vâṭ 

liêụ dùng trong nôị thất và ALPOLICTM/fr LT đã vươṭ qua các 

cuộc thủ nghiệm cháy đối với vâṭ liêụ nôị thất taị Mỹ và Nhâṭ 

Bản. Đây cũng là môṭ măṭ hàng có sẵn trong kho với đầy đủ 

các màu đơn sắc và màu ánh kim, cũng như vân Đá và vân Gỗ 

đươc̣ sản xuất theo công nghệ chuyển đổi hình ảnh đặc biệt 

của chúng tôi. ALPOLICTM/fr có tiết diện lớn và đô ̣cứng cao 

nhưng nhẹ và siêu mỏng, chống rung, bền và dê ̃ bảo trì. Sản 

phẩm này cũng rất dê ̃tạo hình, và có thể dê ̃dàng cắt, uốn, khía 

rãnh hay tạo hình bằng các công cu ̣ gia công kim loaị và gỗ 

thông thường. Hai tấm vật liệu này dày 0,3 mm có đô ̣ cứng 

tương đương với tấm nhôm dày 2,4 mm hoăc̣ tấm thép dày 1,6 

mm, và trọng lượng sản phẩm giảm tới 85% so với nhôm và 

43% so với thép có cùng đô ̣cứng.  

11: ALPOLICTM/fr LT dày 3 mm, phay rãnh và 

gập mép 

12: Tán rivet nhôm dày 3mm, tán chìm 

13: Dán từng điểm bằng băng dính VHB 

 



Cấu tạo của vật liệu 

Tổng đô ̣dày: 3mm 

Lớp phủ Polyester 

Lớp nhôm dày 0,3mm 
 

 

Lõi khoáng chống cháy màu xám 

 

 
 

Lớp nhôm dày 0,3mm 

Lớp phủ Polyester hoăc̣ lớp tráng 
 

(Trang bìa) Công viên Phần mềm: 

Băng Cốc, Thái Lan  

Ốp cột và Tường nội thất 

 

(Trang này) Đường ray Keio, Ga Shinjuku: 

Tokyo, Nhật Bản 

Ốp trần  

CÁC MẪU VẬT LIỆU TIÊU CHUẨN HIỆN CÓ 

MÀU ĐƠN SẮC 

MÀU ÁNH KIM 

MÀU VÂN ĐÁ VÀ GỖ 

* THAM KHẢO BẢNG MÀU 

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT 

Gợi ý ứng dụng 

Lớp hoàn thiện bề mặt 

Chất lượng sơn phủ 

Lớp phủ tùy chọn 

Kích thước 

An toàn cháy  

Giới thiêụ ALPOLICTM/fr  LT, nhà vô đic̣h mới của loại Vâṭ liêụ Nhôm Composite (ACM) nhẹ. Vật liêụ này hoàn toàn phù hơp̣ để sử dụng cho tường nội thất, 

cột, trần nhà và vách ngăn trong các cửa hàng, văn phòng, nhà máy, hoăc̣ dùng cho các kết cấu nhẹ ngoài trời như mặt dưới mái che, mái hiên, lan can mái nhà, 

biển hiệu và nhiều ứng dụng khác.  

ALPOLICTM/fr LT có cấu tạo là môṭ lõi khoáng chống cháy cùng môṭ lươṇg nhỏ polyethylene tỷ trọng thấp kep̣ giữa 2 lớp nhôm dày 0,3 mm. Lõi khoáng này 

là thành phần không thể thiếu để đảm bảo an toàn cháy nổ cho các ứng dụng nội thất, lõi thường có màu xám pha môṭ chút màu đen của carbon để tang tính 

thẩm mỹ. Các bề măṭ hiệu dụng của tấm ALPOLICTM/fr LT đươc̣ hoàn thiện bằng lớp phủ polyester và đươc̣ phủ một lớp phim mờ bảo vệ.  

ALPOLICTM/fr LT là sản phẩm có sẵn trong kho với các loại lớp hoàn thiện 2 mặt hiệu dụng, 1 mặt hiệu dụng, Đá và Gỗ như sau: 

 - 2 mặt hiệu dụng (R-1 đến R-4): măṭ trước và măṭ sau đều là mặt hiệu dụng.  

 - 1 mặt hiệu dụng: đươc̣ phủ một lớp hoàn thiện lì hoặc có độ bóng cao. Măṭ sau là lớp tráng. 

 - Đá & Gỗ: đươc̣ phủ bằng quy triǹh chuyển đổi hiǹh ảnh đăc̣ biêṭ. Măṭ sau là môṭ lớp tráng.  

Đô ̣bóng bề măṭ vào từ 90% (bóng) đến lì tùy thuôc̣ vào màu sắc. Lớp hoàn thiện lì đươc̣ tạo ra nhờ công nghê ̣sơn phủ mới như hiǹh dưới đây. Moị lớp hoàn 

thiện se ̃đươc̣ phủ sơn polyester trên dây chuyền phủ cuôṇ liên tục. Tham khảo Bảng màu. Ngoài các màu có sẵn, khách hàng cũng có thể đặt hàng màu sắc 

theo yêu cầu tùy thuộc vào khối lượng tối thiểu và sự kết hơp̣ màu sắc. Vui lòng liên hệ với các nhà phân phối hoăc̣ văn phòng của chúng tôi để đặt hàng màu 

sắc theo yêu cầu.  

ALPOLICTM/fr LT là loại vâṭ liêụ nôị thất an toàn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bắt buôc̣ đối với vật liệu nôị thất taị My ̃và Nhâṭ Bản. Măc̣ dù vâṭ liêụ lõi có 

chứa môṭ lươṇg nhỏ polyethylene bắt cháy, thành phần chińh của lõi khoáng ngăn cản lửa cháy lan và hạn chế sinh khói cản trở các hoạt động sơ tán cho các 

hoaṭ đôṇg sơ tán. Tham khảo Sổ tay hướng dâñ ky ̃thuâṭ để biết thêm chi tiết.  

Đô ̣dày tấm:   3mm 

Troṇg lươṇg tấm:  5,5 kg/m2 (1,13 psf) 

Kích cỡ tấm có sẵn trong kho: 1220 x 2440 mm 

  Ngoại trừ Nhôm xước P,914 x 2438 mm 

Chú ý: Chiều rôṇg đối với mỗi lớp hoàn thiện có thể dao động trong khoảng từ 914mm đến chiều rôṇg nói trên với mỗi bề mặt hoàn thiện. Khách hàng có thể 

đặt hàng đô ̣dài dưới 5000mm. Vui lòng liên hệ với các nhà phân phối hoăc̣ văn phòng kinh doanh của chúng tôi để biết thêm chi tiết về khối lươṇg tối thiểu 

và thời gian để sản xuất theo kích thước yêu cầu. 

Ngoài loại sơn polyester nói trên, chúng tôi có thể cung cấp ALPOLICTM/fr LT với các lớp sơn khác sau đây tùy theo lựa chọn của quý vị: 

Sơn phủ fluorocarbon (gốc Lumiflon): khả năng chống chịu thời tiết vượt trội, thích hơp̣ sử duṇg ngoài trời.  

Sơn phủ polyester có độ liên kết ngang cao: đô ̣cứng cao (4H) và hệ số phản xạ cao (80%) thích hơp̣ để ốp hầm. 

Lớp phủ fluorocarbon dâñ điêṇ: Dâñ điêṇ (3x10 ohms) thích hơp̣ cho tường bên trong và các vách ngăn trong nhà máy. Tham khảo Sổ tay hướng dâñ ky ̃thuâṭ 

để biết thêm chi tiết.  

 

Các lớp phủ polyester nói trên đều chống ăn mòn và ẩm mốc khi sử dụng cho nôị thất. Các ứng dụng ngoài trời cần có khả năng chống chịu thời tiết, tuy nhiên, 

lớp phủ polyester có khả năng chống chịu thời tiết kém hơn so với lớp phủ fluorocarbon. Khi sử duṇg ngoài trời, các lớp phủ polyester có thể bị phai màu dần, 

thay đổi đô ̣bóng và bong tróc sau nhiều năm sử duṇg tuỳ thuôc̣ vào cường đô ̣của tia UV. Khi lớp phủ này đã xuống cấp nghiêm trọng, cần phải sơn phủ laị. 

Nếu quý khách hàng yêu cầu bảo hành lớp phủ cho công trình của miǹh (không áp dụng đối với các sản phẩm sơn phủ polyester của chúng tôi), chúng tôi 

khuyến khích quý khách hàng sử duṇg các sản phẩm đươc̣ sơn phủ fluorocarbon.  

 

Lớp hoàn thiện sơn lì: Do tốc đô ̣đóng rắn giữa lớp ngoài và trong khác 

nhau nên se ̃ xuất hiện các nếp nhăn li ti trên toàn bô ̣ bề măṭ. Bề măṭ 

nhăn này sẽ taọ thành một lớp lì do phản xạ ánh sáng không đều. 



(1) Ga tàu điện ngầm Bashamichi: Yokohama, Nhật Bản 

 

 Ốp tường nội thất và thang cuốn 

 

(2) Bệnh viện Royal Brisbane:  Brisbane, Australia 

  

 Tường nội thất 

 

(3) The Gallery (CRC Tower): Băng Cốc, Thái Lan 

 

 Ốp tường nội thất và thang cuốn 

 

(4) Trụ sở Tòa soạn Nhật báo Mainichi: Osaka, Nhật Bản 

  

 Ốp tường nội thất và thang cuốn 

 

(5) Trung tâm Mua sắm Yume Town: Takamatsu, Nhật Bản 

 

 Ốp tường nội thất và thang cuốn 

 

(6) Tấm vách ngăn văn phòng: Tokyo, Nhật Bản 

 

 Tường nội thất 

 

 

MÁI SẢNH, MẶT DƯỚI MÁI CHE… 

 

*Không phải tất cả hình ảnh đều thể hiêṇ tấm ốp ALPOLICTM/fr LT có đô ̣dày 3 

mm. Môṭ vài hình ảnh là sản phẩm có đô ̣dày 4mm, hoàn toàn có thể thay thế cho 

ALPOLICTM/fr LT. 



 

(1) Mori Trust Tower: Tokyo, Nhật Bản 

 

 Tấm ốp trần 

 

(2) Nippon Kaiji Kyokai (Hiệp hội Hàng hải Nhật Bản):  

 Chiba, Nhật Bản 

  

 Tấm ốp trần 

 

(3) Ga tàu điện ngầm Toshimaen: Tokyo, Nhật Bản 

 

 

 Tấm ốp trần 

 

(4) Nippon Kaiji Kyokai (Hiệp hội Hàng hải Nhật Bản):  

 Chiba, Nhật Bản 

  

 Tấm ốp trần 

 

(5) Ga Tokyo: Tokyo, Nhật Bản 

 

 Tấm ốp trần 

 

CÁC ỨNG DỤNG CỦA TẤM ỐP TRẦN 

 



 

(1) Sân vận động Sapporo Dome: Sapporo, Nhật Bản 

 

  

Ốp đài quan sát & thang cuốn

 

 

(2) City Corp 2: Sydney, Australia 

 

  

Tấm ốp mặt dưới mái sảnh

 

 

(3) Detourz Arcade: Columbia, Missouri  

 

  

Bảng chỉ dẫn

 

 

(4) Mori Trust Tower: Tokyo, Nhật Bản 

 

 

Tấm ốp mái che

 

 

(5) Triển lãm Đại lý Ford: Raleigh, Bắc Carolina  

 

  

Bảng chỉ dẫn

 

 

(6) Tyson Corner: Mclean, Virginia   

 

 

Mặt dưới mái sảnh

 

 

(7) Ốp hầm chui: Aomori, Nhật Bản   

 

 

Ốp hầm chui

 

 

(8) Đường hầm SETP Giai đoạn 1 & 2: Brisbane, Australia    

 

  

Ốp đường hầm

 

 

 

CÁC ỨNG DỤNG TƯỜNG NỘI THẤT 

 




