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1. GIỚI THIỆU 

1.1  KÝ HIỆU TIÊU CHUẨN CƠ SỞ 

Tên sản phẩm: TẤM ỐP NHÔM NHỰA PHỨC HỢP ALCOREST (ACP) 

Ký hiệu: TCCS 01:2021/VD-ACP  

Trong đó:   - TCCS : Tiêu chuẩn cơ sở 

- 01     : Số hiệu văn bản 

- 2021    : Năm ban hành 

- VD      : Viết tắt của tên Công ty cổ phần NH¤M viÖt dòng  

- ACP    : Tên sản phẩm tấm ốp nhôm nhựa phức hợp 

1.2  PHẠM VI ÁP DỤNG 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và các phương pháp kiểm tra đối với sản phẩm: 

TẤM ỐP NHÔM NHỰA PHỨC HỢP ALCOREST - Aluminum composite panel (ACP) - được sử dụng 

trong trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng và các ứng dụng khác liên quan đến sản phẩm 

dạng tấm. 

2. QUY CÁCH SẢN PHẨM  

2.1 CẤU TẠO SẢN PHẨM VÀ CHỦNG LOẠI 

Sản phẩm bao gồm 6 lớp theo thứ tự từ trên xuống gồm có: Lớp phim bảo vệ →Lớp nhôm màu 

→ Lớp keo cao phân tử → Lớp lõi nhựa → Lớp keo cao phân tử → Lớp nhôm đáy. 

 

Căn cứ vào mục đích sử dụng của sản phẩm phân thành hai chủng loại chính: 

• Tấm ốp nhôm nhựa dùng ở ngoài trời: Lớp sơn màu có chất liệu PVDF (Polyvinylidene 

fluoride) và độ dày lớp sơn ≥ 23 m. 

• Tấm ốp nhôm nhựa dùng ở trong nhà: Lớp sơn màu có chất liệu PET (Polyester) độ dày 

lớp sơn ≥ 8m. 
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2.2 KÝ HIỆU SẢN PHẨM 

Ký hiệu: [Mã màu] - [Độ dày sản phẩm] x [Độ dày lớp nhôm màu] mm 

Ví dụ:  EV 3001- 4.0 x 0.3 mm 

Trong đó:  EV 3001:  Mã màu của sản phẩm 

  4.0          : Độ dày sản phẩm 4 mm 

  0.3          : Độ dày nhôm sơn 0.3 mm 

Mã màu có hai tiêu chí:  Chất liệu lớp sơn và màu sơn. 

• Chất liệu lớp sơn:  

o Trong nhà (PET) 

o Ngoài trời (PVDF 02 lớp sơn hoặc PVDF 03 lớp sơn) 

• Màu sơn:  Đặt mã màu theo nhà sản xuất. 

Độ dày sản phẩm (mm): Không nhỏ hơn 3mm. 

Độ dày của lớp nhôm màu (mm): Không nhỏ hơn 0.1mm. 

2.3 KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ 

Kích thước (dài x rộng) sản phẩm tiêu chuẩn: 1220x2440 mm; 1500x3000 mm. 

Độ dày tấm tiêu chuẩn: 3 mm; 4 mm 

Độ dày lớp nhôm màu: Hàng trong nhà ≥ 0.1 mm. 

      Hàng ngoài trời ≥ 0.21 mm. 

3. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 

3.1 DUNG SAI KÍCH THƯỚC 

STT 
Sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn 

Hạng mục Sai lệch cho phép 

1 Chiều dài ±3 mm 

2 Chiều rộng ±2 mm 

3 Độ dày ±0.2 mm 

4 Sai lệch đường chéo ≤ 5 mm 

5 Sai lệch độ thẳng ≤ 1 mm/m 

6 Sai lệch độ không phẳng ≤ 5 mm/m 

 

STT 
Sản phẩm có kích thước ngoài tiêu chuẩn 

Hạng mục Sai lệch cho phép 

1 Chiều dài ± 1.5% 

2 Chiều rộng ± 1.5% 

3 Độ dày ± 8 % 
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4 Sai lệch đường chéo ≤ 5 mm 

5 Sai lệch độ thẳng ≤ 1 mm/m 

6 Sai lệch độ không phẳng ≤ 5 mm/m 

Dung sai kích thước đặc biệt khác khách hàng và nhà sản xuất thỏa thuận. 

3.2 NGOẠI QUAN 

STT 

Ngoại quan của sản phẩm 

Tên khiếm khuyết (a) Tấm PVDF Tấm PET 
Phương pháp 

kiểm tra 

1 Lỗi nhăn, gấp Không cho phép Cho phép mờ - Đặt tấm so với 

mặt phẳng góc 

700±10o. Đứng 

cách xa 3m 

quan sát bằng 

mắt thường. 

- Sai khác màu 

sắc khi có tranh 

chấp đo bằng 

máy so với mẫu 

chuẩn (b). 

2 Lỗi lõm, hằn Không cho phép Cho phép mờ 

3 Lỗi khuyết sơn ≤2mm Không cho phép Cho phép mờ 

4 Gợn sóng Không cho phép Không cho phép 

5 Vết nhỏ ≤ 3mm Không cho phép ≤ 3vết/m2 

6 Vết cắt  Không cho phép Cho phép mờ 

7 Vết cào xước Không cho phép Cho phép mờ 

8 Sai khác màu sắc (∆𝐸) Không rõ, 

∆𝐸 ≤2 

Không rõ, 

∆𝐸 ≤2 

(a)  Đối với những khiếm khuyết bảng trên không đề cập, nhà sản xuất và khách hàng thỏa thuận 

dựa trên nguyên tắc không ảnh hưởng đến sự thuận tiện khi sử dụng của khách hàng. 

(b) Độ sai khác màu sắc được xác định bằng cách đo kiểm so sánh giữa sản phẩm thực tế khách 

nhận với mẫu màu chuẩn hai bên ký kết, hoặc giữa các sản phẩm khác nhau của cùng một lô hàng 

khách nhận khi phát sinh sai lệch màu sắc. 

3.3 VẬT LIỆU 

3.3.1 NHÔM 

Bảng dung sai độ dày nhôm màu 

STT Độ dày nhôm màu (mm) Dung sai (mm) 

1 0.10 ÷ 0.18 ±0.02 

2 0.21 ÷ 0.50 ±0.03 

Bảng tiêu chuẩn về mác nhôm 

STT Ký hiệu mác nhôm Tiêu chuẩn 

1 1050; 1070; 1085; 1100; 3003 ASTM B209M; JIS H 4000 



TCCS 01:2021/VD-ACP 

 

7 

 

3.3.2 LỚP SƠN MÀU 

STT 

Tiêu chuẩn lớp sơn 

Phương pháp 

thử Hạng mục 
Chất liệu lớp sơn 

PVDF PET 

1 Độ dày lớp sơn 
02 lớp sơn: ≥ 23µm 

03 lớp sơn: ≥ 30µm 

≥ 14 µm 

(trừ gương sơn 

 ≥8 µm) 

ASTM E376 

2 Sai số độ bóng(a) ≤ 10 GU ASTM D523 

3 Độ cứng chì (lớp sơn) ≥ HB ASTM D3363 

4 Tính mềm dẻo bề mặt lớp sơn ≤ 2T ≤ 3T ASTM D4145 

5 Độ bám dính lớp sơn Cấp 5 ASTM D3359 

6 
Độ chịu va chạm (áp dụng 

cho độ dày nhôm 0.5mm) 

50 kg.cm không tróc sơn, 

không để lại dấu vết 
GB/T 17748 

7 Tính chịu mài mòn (L/μm) ≥ 5 - ASTM D968 

8 Tính chịu nước Không thay đổi ASTM D870 

9 
Tính ổn định 

hóa học 

Tính chịu axit 

(HCl) 
Không thay đổi 

ASTM D1308 

Tính chịu 

kiềm 
Không thay đổi 

Tính chịu dầu Không thay đổi 

Tính chịu 

dung môi  
Không thay đổi 

10 

Tính chịu lão 

hóa sau thí 

nghiệm 

Sai số màu 

sắc 
E ≤ 4 

GB/T 17748 

Cấp độ mất 

độ bóng 
Không dưới cấp 2 - 

Tính năng lão 

hóa khác 
0 cấp - 

11 Tính chịu sương muối Không dưới cấp 2 - 

(a) Sai số độ bóng được xác định bằng cách so với mẫu chuẩn của nhà cung cấp với phương pháp 

đo góc 60º. Không áp dụng với hàng gương và bóng. 
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3.3.3 LÕI NHỰA 

Lõi nhựa sử dụng các loại nguyên liệu sau: 

• Nhựa nguyên sinh HDPE (High Density Polyethylene), LDPE (Low Density 

Polyethylene), hoặc hỗn hợp. 

• Nhựa thông dụng tái sinh PE. 

3.4 CƠ LÝ TÍNH CỦA SẢN PHẨM 

TT Tên chỉ tiêu 

Mức quy định 

Phương pháp 

thử 

Tấm trong nhà 

(đơn vị: mm) 

Tấm ngoài trời 

(đơn vị: mm) 

3.0x0.10 3.0x0.15 
3.0x0.21 

4.0x0.21 
4.0x0.30 4.0x0.50 

1 
Độ bền uốn 

(MPa) 
≥ 30 ≥ 40 ≥ 45 ≥ 75 ≥ 100 ASTM D790 

2 
Mô đun 

đàn hồi (GPa) 
≥ 7.5 ≥ 11 ≥ 13 ≥ 17 ≥ 20 

ASTM D790 

3 
Lực chịu xuyên 

(kN) 
≥ 2.3 ≥ 2.7 ≥ 3.5 ≥ 5.4 ≥ 7.0 ASTM D732 

4 
Lực chịu bóc ở 

1800 (N/mm) 
≥ 2.2 ≥ 3.0 ≥ 4.0 ≥ 5.0 ≥ 6.0 ASTM D903 

5 

Nhiệt độ làm 

biến dạng tấm 

(oC) 

≥ 55 ≥ 60 ≥ 70 ≥ 85 ≥ 95 ASTM D648 

* Các sản phẩm ngoài quy cách tiêu chuẩn theo bảng trên, khách hàng liên hệ nhà sản xuất để 

nhận thông tin về cơ lý tính. 

Các tiêu chuẩn ASTM của phương pháp thử cơ lý tính tương đương với tiêu chuẩn GB/T 17748. 

3.5 ĐÓNG GÓI 

Đóng thành cặp hai tấm có phim bảo vệ úp mặt vào nhau và dán băng dính 4 góc. 
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4. TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN 

GB/T 17748 Tiêu chuẩn của Trung Quốc áp dụng cho tấm ốp nhôm nhựa 

ASTM B209M Tiêu chuẩn của Mỹ quy định thành phần hóa học của nhôm tấm, nhôm dải 

JIS H 4000 Tiêu chuẩn của Nhật Bản về nhôm và hợp kim nhôm, tấm và dải 

ASTM E376 Tiêu chuẩn của Mỹ về phương pháp xác định chiều dày lớp sơn phủ 

ASTM D523 Tiêu chuẩn của Mỹ về phương pháp xác định sai số độ bóng 

ASTM D3363 Tiêu chuẩn của Mỹ về phương pháp xác định độ cứng chì của lớp sơn 

ASTM D4145 Tiêu chuẩn của Mỹ về phương pháp xác định độ mềm dẻo của lớp sơn 

ASTM D3359 Tiêu chuẩn của Mỹ về phương pháp xác định độ bám dính của lớp sơn 

ASTM D968 Tiêu chuẩn của Mỹ về phương pháp xác định độ chịu mài mòn của lớp sơn 

ASTM D1308 Tiêu chuẩn của Mỹ về phương pháp xác định độ bền hóa học của lớp sơn 

ASTM D870 
Tiêu chuẩn của Mỹ về phương pháp kiểm tra tính chống nước của lớp phủ bằng 

cách ngâm nước 

ASTM D790 Tiêu chuẩn của Mỹ về phương pháp xác định sức chịu uốn, mô đun đàn hồi 

ASTM D732 Tiêu chuẩn của Mỹ về phương pháp xác định ứng suất cắt 

ASTM D903 Tiêu chuẩn của Mỹ về phương pháp xác định lực bóc tách 

ASTM D648 Tiêu chuẩn của Mỹ về phương pháp xác định nhiệt độ làm biến dạng tấm 
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