
ƯU ĐIỂM SẢN PHẦM  
VERMICULITE 

Vật Liệu Trát Thạch Cao  Vermiculite-Việt Nam 
* Phun lên kết cấu thép : Cột , kèo, dầm , sà gồ  giới hạn chịu lửa R.  

* Nghiệm thu PCCC mà không đốt cần mẫu và kiểm định lại 
Quy định nghiệm thu nằm trong phụ lục II kèm theo công văn 874 ký ngày 20/4/2021 

Và công văn : 3150 ký ngày 29-11-2021 

1/   Sản phẩm phun lên kết cấu : cột , dầm , kèo  của ( nhà xưởng ,  cầu thang sắt …….có thẩm  duyệt giới hạn chịu lửa 
R=………………Phút  

2/. Sản phẩm bên  đã được đăng ký chứng nhận ISO, phần test bên Trường Đại học để chứng minh vật liệu bên CTY đạt 
5 tính chất theo phụ lục F QCVN 06/2020 BXD 

                               Đúng Phụ Lục F QCVN 06:2020/BXD , 2021/BXD   



VẬT LIỆU TRÁT THẠCH CAO
             VERMICULITE



THJ:1.CH CAOVERMICULrn! 

    VERMI THACH CAO VERMICULITE 

VERMI 

VERMICULITE GYPSUM 

O!NH MLIC, O() DAY LOP VERMI 
GTECHNICAL INFORMATIONH- VERMI NORM AND THICKNESSES 

I. Ap d1;1ng cho k6t cau thep d;Jtng c{>t
( C(!t thep phai lfam bao kh6i lu,;,ng ttf!n 1 m dai >=45kg) 

I. Apply to column-shaped steel structures

(Slee/columns must ensure the mass of over 1 m length >=45kg) 

GIOI H�N CH!U Lll'A 
£IQ DAY LOP TH�CH 
CAO VERMICULITE 

FIRE RESISTANCE VERMICULITE 
LIMIT GYPSUM THICKNESS 

(mm) 

R30,45,60 12.5 

R90 16 

R120 19 

R240 50 
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II. Ap d1;1ng cho k6t cau thep d;Jtng dAm, keo
( D�m /hep phai lfam bao kh6i lu,;,ng ttf!n 1 m dai >=30kg) 

II. Apply to beam and rafter steel structures 

(Steel beams must ensure the mass of over 1m length>= 30kg) 

GIOI H�N CH!U LU'A 
£IQ DAY LOP TH�CH 
CAO VERMICULITE 

FIRE RESISTANCE VERMICULITE 
LIMIT GYPSUM THICKNESS 

(mm) 

R30,45,60 12.5 

R90 12.5 

R120 12.5 

R240 32 

TAI Ll�U HU'C1NG DAN SU' D\JNG V�T Ll�U 
PHUN BOC & CONG TAC NGHl�M THU PCCC 
061 ve11· KET CAU TH�P 

I. HUONG DAN SU Dl)NG VAT Ll�U PHU BQC CHO KET CAU THEP D�T R

Cac tai li(!u can cll': 

+ Theo c6ng van 874/C07-P4 ngay 20-4-2021 cua C1,1c PCCC, ph1,1 l1,1c II c6 villt:
" II. HLI'&ng diin ki�m tra o6i v&i cac clu ki(!n, phU'ong ti(!n kh6ng thu()c di(!n ki�m djnh v� PCCC:
1. Cac cau ki(!n, phU'ong ti(!n kh6ng thu()c di(!n ki�m djnh v� PCCC
- Cac loi;ii kllt clu nhU' c{>t, dAm, san chju h_l'c, tU'ang bu6ng thang ... dU'gc thi cOng cac bi�n phap b9c
bao v� bang chat hoac vat li(!u, c6 clu ti;io, dac di�m ky thuat phu hgp v&i clu ki(!n nEiu trong Ph1;1 l1;1c F
cua QCVN 06:2020/BXD/ (QCVN06:2021/BXD). 

Ph1,1 J1,1c l va Ph1,1 l1,1c Il ban hanh kem thee cong van nay duc;,c dang tai 
lrcn Website ctia C07, t�i mvc: Huong diln nghi¢p v1,1 m;>i b◊ -> Cong tac PCCC 
trong d�u tu xay dlfng, m�t kh§u truy c�p: canhsatpccc@# 

_C07 d6 n�hi Cong an cac tinh, thanh ph6 tn,rc thu<)c Tr�ng uong nghien 
cuu, to chuc trien khai thlfc hi¢n. Trong qua trlnh lhlfc hi¢n neu gi;ip kh6 khan, 
vu&ng mic dn phan anh v6 C07 c!S kip thoi giai dap va hu&ng diln C\l thS./.V 

No'i 11hi}11: C')C TRlfONG 
- Nlur trCn� 
- VB IO (dJ bao cao Lanh d�o Bo); 
- Cac d/c Pho C11c tru<'mg (d€ chi d�o th1rc hi�n); 
- T06 (d� bi�t); 
- L,ru: VT, P4. 

Hinh 1: M()t phtm c6ng van 874/C07-P4 

: TRANG THONG Ill Ol!M TU 

CUC CAIi! SAT POONG CHAY, 
' -

Tl'A'lGCIIU OOITIIIBJ ,�lJC �J�� NG·BlllJll-IDD�\I HJOI/GD�IOOIIGT!CPCC(VAUll}I VMlll/olll'-IJ'0UY T-U1U8Ki/lHCHIIIH 

lR,\\IGBlhP/MJ)jJ 

+ aA xem dily du ph1;1 l1;1c I & II di kem cOng v.ln 874, truy c�p dll'ang link :http://canhsatpccc.gov.vn,

d.lng nh�p va lam theo hll'6'ng d.in:
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KẾT CẤU THÉP 
CHỐNG CHÁY ĐẠT R !

Kết cấu thép đạt R là những kết cấu chịu lực (Cột thép , dầm- sàn thép… )
vẫn giữ ổn định về khả năng chịu lực chính của cấu kiện khi có NHIỆT (các
kết cấu chính vẫn ổn định, mà không có hiện tượng kết cấu chịu lực bị
phá hủy) Khi đạt nhiệt độ tới hạn phá hủy của kết cấu bằng thép là
~539 °C.
Vì vậy cần có lớp vật liệu bao phủ bên ngoài kết cấu thép để đảm bảo tiêu
chí R cho kết cấu công trình.



ĐỊNH MỨC

Tổng độ dày của các lần phải đạt theo tiêu chuẩn chống cháy đã lựa chọn.

- Những chỉ số này dựa trên điều kiện thi công sơn bằng phương pháp súng phun kèm theo khí nén.

- Định mức lý thuyết của sản phẩm 5kg/1m2/1cm chưa bao gồm hao hụt khi thi công thực tế.

                 
               

               

         

   

    

    

    

  

  

  

                 
               

               

         

   

    

    

    

    

    

  

        

Áp dụng cho kết cấu thép dạng cột
( Cột thép phải đảm bảo khối lượng trên 1m dài >=45kg  )

Áp dụng cho kết cấu thép dạng dầm, kèo
( Cột thép phải đảm bảo khối lượng trên 1m dài >=30kg  )



CẤU TẠO 

Kết cấu thép sử dụng giải pháp phun bọc vật liệu Thạch
cao VERMICULITE  đạt chuẩn R gồm có 4 lớp chính:

1. Lớp 01: Lớp sơn lót chống gỉ gốc Alkyd/ Epoxy

2. Lớp 02: Lớp lưới tôn dập giãn( lớp lati thép)

3. Lớp 03: Lớp thạch cao Vermiculite

4. Lớp 04:Ngoài cùng là lớp phủ màu.



DANH MỤC
QUY TRÌNH THI CÔNG LỚP VẬT LIỆU THẠCH CAO VERMICULITE CHO KẾT CẤU THÉP ĐẠT R:

1. Giới thiệu cấu tạo các lớp trong giải pháp chống cháy kết cấu thép đạt R. 

2. Điều kiện thi công.

3. Định mức vật liệu.

4. Các bước thi công chi tiết.

- Thi công lớp sơn lót chống gỉ Alkyd/ Epoxy

- Thi công lớp lưới dập giãn gia cường( lớp lati thép)

- Thi công lớp thạch cao Vermiculite

- Thi công lớp sơn phủ màu
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ĐIỀU KIỆN THI CÔNG 
ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

• Bề mặt vật liệu phải được làm sạch dầu mỡ và các bụi bẩn.
• Nên thi công khi nhiệt độ không khí > 10ºC và độ ẩm không khí < 85 %, không

mưa tạt nước đọng trên bề mặt.

ĐỘ DÀY YÊU CẦU CÁC LỚP BẢO VỆ:

• Tổng độ dày của các lần thi công phải đạt theo tiêu chuẩn chống cháy đã lựa chọn.

THỜI GIAN KHÔ

Nhiệt độ : Nhiệt độ càng thấp thời gian khô càng lâu
Độ ẩm không khí : Độ ẩm càng cao thời gian khô càng lâu, không nên thi công khi độ ẩm không khí 
>85%
Lưu chuyển không khí : Ở nhưng nơi thoáng gió sơn sẽ khô nhanh hơn
Độ dày lớp phủ : Tùy thuộc vào độ dày lớp vật liệu mà thời gian khô thay đổi
Phương pháp thi công: Nên hạn chế thi công trong điều kiện nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, lưu chuyển
không khí thấp.



01
THI CÔNG LỚP LÓT CHỐNG GỈ

Sơn lót chống gỉ loại sơn có độ bám dính tốt, bảo vệ kết cấu sắt thép khỏi các tác
nhân gây ăn mòn, giữ cho bề mặt sản phẩm luôn bền màu và sáng bóng - chuyên
dùng trong công nghiệp và dân dụng (thép chế tạo máy móc, sắt đường ray, cửa…).
Thành phần chính của sơn lót chống rỉ thường có nhựa alkyd hoặc epoxy, phù hợp với
từng bề mặt sắt thép truyền thống hoặc kim loại mạ kẽm. Nhờ đó, sơn có khả năng
chống chịu cao và bảo vệ sắt thép hiệu quả trong môi trường dễ bị ăn mòn.

01

- Bề mặt vật liệu phải sạch sẽ, không dính dầu mỡ bụi bẩn.

- Khuấy kỹ thùng sơn trước khi sử dụng.

- Sử dụng súng phun hoặc Rulo, chổi sơn để thi công 1 lớp
sơn mỏng trên bề mặt vật liệu.

- Độ dày 50 micron.

- Sau khi thi công từ 24-48h là có thể tiến hành chuyển
sang bước thi công tiếp theo.

- Nên sử dụng máy phun sơn để đạt được hiệu quả, năng
suất cũng như thẩm mỹ.



CÁC BƯỚC THI CÔNG 

02
THI CÔNG LỚP LƯỚI THÉP GIA CƯỜNG

Lưới dập giãn (Lati thép) là loại lưới thép được dập từ tấm thép
sau đó kéo giãn bằng công nghệ máy móc hiện đại.

- Sử dụng lưới thép có độ dày từ 0,5-1mm, mắt lưới 10-20mm để quấn
quanh bề mặt vật liệu, sử dụng đinh bắn trên thép để cố định lớp lưới.
Khoảng cách giữa bề mặt vật liệu và lưới thép không được quá 5mm.

- Sau khi thi công lưu ý cất gọn vào kho tránh ảnh hướng đến chất
lượng cũng như người thi công.





CÔNG TY TNHH TM DV XD M&E VÀ PCCC
TRẦN NGUYỄN

Địa Chỉ : 151/35/14 -Liên Khu 4,5 -KP5 -P.Bình Hưng Hoà B
Quận Bình Tân -Tp.HCM.

VPGD:B419-KP3 -QL1 -Phường Đông Hưng Thuận  
           Quận  12- Tp.HCM
Email: pccctrannguyen@gmail.com

HOTLINE/ZALO: 0909 863 772- 0964 439 514

PHÂN PHỐI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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