


ỐNG GIÓ CHỐNG 
CHÁY EI !

Ống gió chống cháy EI là ống gió đảm bảo được yếu tố toàn vẹn(E) và khả
năng cách nhiêt(I) trong khoảng thời gian xảy ra hỏa hoạn. Hay nói đơn
giản hơn thì ống gió chống cháy EI là hệ thống ống gió cần đảm bảo được
các giới hạn chịu lửa nhất định như: EI 30; EI 45; EI 60; EI 90 và EI 120, …
Vì vậy cần có các lớp vật liệu bao phủ bên ngoài lớp tôn ống gió để đảm
bảo tiêu chí EI cho công trình.





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.



ĐỊNH MỨC
LỚP CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM

ĐỊNH MỨC 

(kg/m2)
DPT SỐ LỚP

THỜI GIAN KHÔ (30oC)

Min Max

Tiêu chuẩn 30 và 45,60 phút

1st Sơn lót ZN 0.2 50 micron 1 2h Free

2nd Chống cháy cách nhiệt OG 3.5 0.7 cm 1 48-72d Free

3rd Sơn chống cháy  Paint 0.98 150 µm 1 24h Free

Tiêu chuẩn 90 phút

1st Sơn lót ZN 0.2 50 micron 1 2h Free

2nd Chống cháy cách nhiệt OG 6 1.2 cm 1 48-72h Free

3rd Sơn chống cháy Paint 0.98 150 µm 1 24h Free

Tiêu chuẩn 120 phút

1st Sơn lót ZN 0.2 50 micron 1 2h Free

2nd Chống cháy cách nhiệt OG 7,5 1.5 cm 1 48-72h Free

3rd Sơn chống cháy Paint 0.98 150 µm 1 24h Free

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 trên chưa bao gồm hao hụt khi thi công thực tế.



CÁC BƯỚC THI CÔNG 
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THI CÔNG LỚP LƯỚI THÉP GIA CƯỜNG

Lưới thép gia cường là loại lưới mắt cáo hoặc dạng sợi thép mảnh
dùng để quấn quanh bề mặt ống gió. Tùy theo tiết diện ống gió để
xác định xem có sử dụng lớp lưới thép gia cường này hay không?

- Đối với sợ thép dạng mảnh: Dùng tay kéo sát quanh bề mặt ống gió,
mỗi đoạn dây cách nhau từ 7-10cm. Sau đó nối xoắn các đầu dây lại
với nhau.

- Đối với lưới mắt cáo, làm tương tự cũng ép sát theo bề mặt ống gió( có
thể cách ra so với mặt tôn ~ 2-3mm). Dùng dây thép liên kết các mép
lưới hoặc sử dụng vít để liên kết lại với bề mặt tôn ống gió

Lưu ý:

- Sau khi kết thúc buổi thi công, nên cất gọn vào trong kho để tránh
ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cũng như người thi công.
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THI CÔNG LỚP LÓT -ZN

Sơn lót -ZN là loại sơn một thành phần chất lượng cao, sơn khô tự nhiên, sơn điB
từ nhựa Acrylic nên có độ dẻo dai, bám dính tuyệt vời, khô nhanh, tạo màng sơnB
bóng, kháng hóa chất, bền thời tiết, chống ăn mòn tốt. Được dùng trong hầu hếtB
kết cấu sắt thép mạ kẽm dân dụng và trong công nghiệp như ống thông gió, nhàB
xưởng, cầu thép, máy móc, thiết bị, cửa sắt… Sơn dễ sử dụng, tiết kiệm cao.02

- 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 1-2h 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.



03 
Vgt li�u chong chciy each nhi�t c6 thanh phan goc xi mang portland, ty trc;mg 
thap du'9 c thiet ke de chong chay cho n<)i that va ngo9i that tren be tong va kim lo9i. 

V�t li$u OG c6 kha nang chong chay cho ca 2 lo9i v�t li$u chay: hydrocacbon va 
xenllulo. Cac ITnh vl)c ung dt,mg du'9c de xuat bao gom ong thong gi6, cac nha may l9c 
dau, h6a dau, cd sd du'9c pham, nha may giay va b<)t giay, dan khoan ngoai khdi, h9t 
nhan va nha may di$n thong thu'ong, nha may, nha kho, cac cd sd the che va y sinh. 

�

THI CONG LOP CHONG CHAY cAcH NHll;T OG 

Thi eong sau khi da phun ldp sdn 16t ZN 7-2 gio. 

Thi eong bang phudng phap phun ho�e trat. Nen thi eong 
bang phudng phap phun de d�t du<;je d9 day nhu y. 

TI 1$: Phudng phap phun: 7kg OG/0.Skg nude s�eh. 
Phudng phap trat : 7kg OG/0.6kg nude s�eh. 
{Tr¢n bang may tr¢n ho¢c su dt,mg may khu6y toy) 

Phun deu tung lu<;jt khoang 2-3mm tren be m�t v�t li$u 
de d�t du<;je d◊ day theo djnh mue va yeu eau eh6ng ehay. 
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Sơn chống cháy -Paint là sơn chống cháy hệ nước. GH-Paint là nhựa Acrylic một 
thành phần, có khả năng phồng nở khi gặp nhiệt độ cao, dùng để sơn chống 
cháy cho các vật liệu thép. Sơn chống cháy GH-Paint chỉ dùng ứng dụng sơn 
trong nhà và ngoài trời có mái che, không bị mưa tạt, nước đọng (Trong quá trình 
thi công sơn GH-Paint đảm bảo không bị đọng nước trên bề mặt). Sau khi sơn 
chống cháy đạt yêu cầu, cần sơn thêm một lớp sơn Alkyd, Epoxy, PU phủ màu 
theo yêu cầu và đồng thời bảo vệ lớp sơn chống cháy.
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THI CÔNG LỚP SƠN CHỐNG CHÁY - Paint 

– Thi công sau khi thi công lớp chống cháy cách nhiệt OG 
48-72h
– Khuấy kỹ thùng sơn trước khi sử dụng
– Không sử dụng chung cây khuấy và dụng cụ sơn cho các loại 
sơn.
– Căn cứ theo nhu cầu chống cháy của công trình và theo định 
mức yêu cầu của nhà sản xuất, dùng rulo lăn hoặc phun sơn 
Paint lên bề mặt tấm thép.
+ Lăn hoặc phun lần đầu mỏng, đều dàn trải không chảy sơn.
+ Lăn hoặc phun sơn lớp sơn Paint nhiều lần theo định mức và 
thời gian chống cháy yêu cầu.
Sau khi lăn hoặc phun đều mặt và chờ khô thì không được lăn 
hoặc phun đè lên để tránh tình trạng làm nhăn mặt sơn chờ khô. 
Phải chờ sơn khô hoàn toàn thì mới tiếp tục sơn lớp tiếp theo

Tài liệu ban hành ngày 01/08/2021




