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Bền nhất với chế độ bảo hành 10 năm**

Màu sắc bền đẹp 

Tôn

Tôn Giảm Nhiệt sử dụng 
công nghệ Eco-CoolTM giúp 
giảm nhiệt độ của mái nhà 
5OC*.

Lớp sơn độc quyền theo Công nghệ Eco-Cool™ làm tăng khả năng 
phản xạ nhiệt của tia nắng mặt trời xuống mái tôn. Vì vậy nhiệt độ 
mái tôn mát hơn, không khí trong nhà thoáng hơn tạo nên không 
gian sống thoải mái, vui vẻ.Kết quả này được kiểm chứng bởi Phòng 
thí nghiệm của PPA Australia và công nhận bởi Trung tâm Kỹ thuật 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3) của Việt Nam.

Lớp mạ nhôm kẽm AZ 100 (100g hợp kim nhôm kẽm trên 1m2). 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 Rockhamp-
ton – Úc.

Lớp sơn đặc biệt không chỉ giúp đảm bảo bền màu, chống bong tróc 
sơn, duy trì vẻ đẹp mái tôn lâu dài mà còn được bảo hành chống phai 
màu 5 năm.



Không khí mát mẻ Không khí nóng bức

TÔN 
G G

Kích thước thông ng:

Thép nền: Thép mạ hợp kim nhôm kẽm G300 / G550 – AZ 
100 có ử l  cán m n bề mặt.

Lớp  l : Lớp phủ biến đ i có khả n ng chống n mòn.
Lớp hoàn thiện: Hệ sơn Acrylic, độ dày tiêu chuẩn 
10-12µm bề mặt ngoài hay phía trên, g m có 4 màu 
chuẩn.
Lớp phủ dưới: Hệ sơn Acrylic (màu xanh xám nhạt). ộ 
dày tiêu chuẩn lớp sơn 5µm.

ộ bóng (đo ở 60): Tiêu chuẩn %.

Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thép nền AS 1 . Lớp mạ TCVN
7470 : 2005 (tương đương AS 1397) được phủ sơn hoàn 
thiện  1  00  (tương đương AS 2728).

Ghi chú quan trọng: Khách hàng nên sử dụng sản phẩm ngay (trong 6 tháng) nhằm tránh khả năng bị ăn mòn trong quá trình lưu kho.

C NG NGHỆ CO-COOLTM C T NH K  THU T 

BẢNG MÀU ẢN PH M

Công nghệ độc quyền co-CoolTM giúp bề mặt mái tôn 
phản xạ sức nóng t  ánh nắng mặt trời. Nhờ vậy, bề mặt 
mái tôn mát hơn, không khí trong nhà c ng mát hơn.

Với công nghệ co-CoolTM, sức nóng t  mặt trời được 
phản xạ nhiệt ngược lại. Ch  số phản xạ nhiệt càng cao 
thì nhiệt độ bề mặt mái tôn càng giảm và nhiệt độ trong 
nhà mát hơn. Công nghệ co-CoolTM giúp giảm nhiệt độ 
mái tôn 5OC*.
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Ghi chú: Chỉ số phản xạ nhiệt càng cao, nhiệt độ 
mái tôn càng giảm.

 M XANH ƠNG

XANH NG CXANH RÊU

Đồ thị so sánh chỉ số phản xạ nhiệt của mái tôn

(*) Trung bình 5oC tuỳ thuộc màu sơn phủ.
(**)  Điều khoản và điều kiện bảo hành áp dụng, chi tiết xem trên phiếu bảo hành sản phẩm.

ộ ày th p sau khi mạ và sơn (mm) Chiều rộng (mm)

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

Mô tả t ng quát: ôn giảm nhiệt g m th p nền mạ hợp 
kim nhôm kẽm (55% nhôm, 43% kẽm,1, % silicon) và lớp 
phủ màu s c đẹp sáng ph  hợp cho mái lợp và vách.

ng ng điển hình: Cho mái lợp, vách với bề ngoài 
phủ sơn hoàn thiện, đẹp và bền.
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