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Chi tiết sản phẩm vui lòng xem thông tin bên dưới

TÔN



Lớp sơn đặc biệt chống phai màu trong thời gian dài 
cho mái nhà luôn đẹp rực rỡ như ban đầu. Sản phẩm 
còn được áp dụng chế độ bảo hành, chống phai 
màu 5 năm**, giúp gia chủ hài lòng tuyệt đối.

SẮC MÀU BỀN ĐẸP

Lớp mạ nhôm kẽm AZ 100 (100 g hợp kim nhôm kẽm trên 
1m²) cùng quy trình mạ nhúng nóng hiện đại được kiểm 
soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm được 
kiểm chứng thực tế tại Trung tâm Churchill Hill - Úc và 
các công trình lớn trên toàn quốc.  

BỀN NHẤT VỚI CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 10 NĂM**

Chống bám bụi hiệu quả nhờ Công nghệ G-TechTM tạo 
vân hoa cương, khiến bụi bám trên mái nhà dễ dàng 
rửa trôi sau một vài cơn mưa. 

CHỐNG BÁM BỤI

GIẢM NHIỆT ĐỘ MÁI TÔN 5OC*

Nhờ mái nhà mát hơn, không khí trong nhà cũng thoáng 
hơn, tạo nên một không gian sống thoải mái và vui vẻ. 

NẮNG THÊM ÓNG ÁNH
MƯA LUÔN BỀN MÀU

CÔNG NGHỆ G-TECHTM TẠO VÂN HOA CƯƠNG SANG TRỌNG

TÔN

Nắng mưa chẳng là gì ngoài việc êm dịu lướt qua, làm óng ánh thêm vẻ đẹp của mái nhà.Với Tôn Hoa Cương     , bạn 
yên tâm vì vẻ đẹp ấy mãi bền chắc theo thời gian và giảm nhiệt đến 5 C*.
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Với Công nghệ G-Tech™ tạo lớp sơn bề mặt óng ánh như được phủ một lớp hoa cương, 
 Tôn Hoa Cương™ mới tạo cảm giác bền đẹp, tôn vinh nét thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Màu sắc đa dạng, hài hoà với bộ màu Phong Thuỷ và bộ màu Phúc Lộc Thọ giúp gia chủ 
có sự lựa chọn phù hợp cho không gian sống hoàn hảo và thoải mái.  

Tôn  Hoa Cương™ mới sử dụng Công nghệ 
Eco-CoolTM giúp giảm nhiệt độ mái nhà đến 5 C*. Kết 
quả này được kiểm chứng bởi Phòng thí nghiệm tại 
Úc.

0



CÔNG NGHỆ ECO-COOLTM

Không khí mát mẻ Không khí nóng bức

TÔN 
TH N  TH N

BỘ MÀU PHONG THU

TH  BÌNH AN

HOẢ PHÁT ĐẠT MỘC KH I SINH THU  TRƯ NG T N

KIM PHÚC LỘC

BỘ MÀU PH C ỘC THỌ

VÀNG G I PHÚC ƯƠNG KHAI LỘC NGỌC KHƠI THỌ

ng d ng đi n hình  Cho sóng ngói và các loại sóng 
khác.
Tiêu chuẩn kỹ thu t  Thép n n AS 1365. Lớp mạ TCVN 
7470 : 2005 tương đương AS 1397) được phủ sơn hoàn 
thiện TC N   5 tương đương AS 2728).
Thép nền  Thép mạ hợp kim nhôm kẽm G300 / G550 – 

  có ử l  cán m n b  mặt.
ch thước thông d ng

ớp  l  Lớp phủ biến tính để tạo khả năng bám dính của 
sơn trên lớp mạ nhôm kẽm.

ớp hoàn thiện  Hệ sơn Polyester, độ dày tiêu chuẩn 18µm trên 
b  mặt ngoài hay phía trên**.

ớp phủ dưới  Hệ sơn Polyester màu anh xám nhạt . ộ dày 
tiêu chuẩn lớp sơn 5µm.

Độ bóng đo  0  Tiêu chuẩn .

Đ C T NH  THU T 

0.30, 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.50 1200

Độ dày thép sau khi mạ và sơn mm Chiều ộng mm

Ghi chú: Chỉ số phản xạ nhiệt càng cao, nhiệt độ mái tôn càng giảm.
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Công nghệ độc quy n Eco-CoolTM giúp b  mặt mái tôn phản xạ sức 
nóng t  ánh n ng mặt trời. Nhờ v y b  mặt mái tôn mát hơn, không 
khí trong nhà cũng mát hơn.

ới công nghệ Eco-CoolTM, sức nóng t  mặt trời được phản xạ nhiệt 
ngược lại. Ch  số phản xạ nhiệt càng cao thì nhiệt độ b  mặt mái tôn 
càng giảm và nhiệt độ trong nhà mát hơn. Công nghệ Eco-CoolTM 
giúp giảm nhiệt độ mái tôn 5OC*.
 

 (*) Trung bình 50C tùy thuộc màu sơn phủ.
(**) Điều khoản và điều kiện bảo hành áp dụng, chi tiết xem trên phiếu bảo hành sản phẩm.

Mô tả t ng quát  Tôn Hoa CươngTM được phát triển 
bởi NS lueScope iệt Nam với th p n n mạ hợp kim 
nhôm kẽm 55  nhôm, .5  kẽm, ,5  silicon  và lớp 
phủ màu b n đẹp, b  mặt độc đáo.
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