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Sự kết hợp của nhôm và kẽm trong lớp mạ của Tôn Lạnh đã nâng cao khảnăng chống 
ăn mòn. Tôn Lạnh có tuổi thọ cao gấp 4 lần so với tôn kẽm thôngthường.

Thành phần nhôm trong lớp mạ tạo ra một màng ngăn cách cơ học chống lại các 
tácđộng của môi trường trong điều kiện khí hậu khác nhau. Thành phần kẽm trong lớp 
mạ bảovệ điện hoá hy sinh cho kim loại nền. Khi tiếp xúc với nước, hơi ẩm, kẽm sẽ tạo ra 
các hợpchất bảo vệ tại những mép cắt hoặc những chỗ bị trầy xước.

Thử nghiệm phun muối đã chứng minh Tôn Lạnh luôn có khả năng chống ănmòn vượt 
trội hơn so với tôn kẽm và tôn lạnh thông thường (Hình1).

Tôn Lạnh là một trong những vật liệu kháng nhiệt hiệu quả ngày nay. Ban ngày, vì có bề 
mặt sáng đẹp lâu dài, Tôn Lạnh có khả năng phản xạ các tia nắng mặt trời tốt hơn các 
vật liệu khác như ngói, fibro xi măng hay tôn kẽm. Lượng nhiệt truyền qua mái thấp hơn 
làm cho bên trong nhà ở hay công trình luôn mát mẻ. Ban đêm, với vật liệu nhẹ như Tôn 
Lạnh, nhiệt lượng được toả ra nhanh hơn nên giúp cho công trình, ngôi nhà mát nhanh 
hơn so với mái lợp bằng các vật liệu khác (Hình 2).

Tôn Lạnh là thép mạ hợp 
kim nhôm kẽm theo quy 
trình nhúng nóng liên tục, 
được phát triển đặc biệt 
phù hợp với thị trường Việt 
Nam. Thành phần lớp mạ 
của Tôn Lạnh gồm 55% 
nhôm, 43.5% kẽm và 1.5% 
silicon.Tôn Lạnh có khả 
năng chống ăn mòn cũng 
như khả năng chống nóng 
tuyệt vời gấp nhiều lần so 
với các vật liệu khác. Với 
nhiều ưu điểm vượt trội, Tôn 
Lạnh là vật liệu lý tưởng 
dùng trong các công trình 
thương mại, công nghiệp 
hay nhà ở, phù hợp với thị 
trường Việt Nam.
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Ghi chú quan trọng: Khách hàng nên sử dụng sản phẩm ngay (trong 6 tháng) nhằm tránh khả năng bị ăn mòn do quá trình lưu kho ẩm ướt.

Tôn Lạnh 35 0

 Tôn Lạnh

Tôn Lạnh với độ dày lớp mạ hợp kim 
nhôm kẽm 1  phủ đều trên hai bề 
mặt sản phẩm, cùng với công thức mạ 
tối ưu 55% nhôm, 43.5% kẽm, 1.5% 
silicon  giúp cho sản phẩm Tôn Lạnh có 
độ bền vượt trội với chế độ bảo hành 
1  năm.

Tôn Lạnh với lớp xử lý chống oxy hoá 
chống s m màu  và chống nóng 
kemcoat , duy trì bề mặt tôn luôn 

được sáng bóng và chống nóng hiệu 
quả giúp cho bên trong ngôi nhà luôn 
mát mẻ.

Tôn Lạnh được sản xuất với công 
nghệ mạ hiện đại và kinh nghiệm 
hàng trăm năm với lớp bảo vệ đặc 
biệt esin chống trầy xước và rạn nứt 
khi cán sóng, giúp cho bề mặt tôn 
luôn duy trì được vẻ sáng đẹp.

    Tôn Lạnh là thép mạ hợp kim nhôm kẽm 
55% nhôm, 43.5% kẽm, 1.5% silicon  được sản xuất theo quy 

trình nhúng nóng liên lục với bề mặt có bông kẽm sáng đẹp, 
giới hạn chảy tối thiểu đảm bảo 3 pa với độ dẻo cao, th ch 
hợp cho cán sóng tới bán k nh trong tối thiểu 1t.

    Làm mái lợp, vách, hệ thống thoát nước, 
giàn k o và các ứng dụng khác trong một số ngành công 
nghiệp.

T     Thép nền  13 5 lớp mạ T VN 4   
5 tương đương  13 .
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