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- Cách nhiệt cho các bể chứa, nồi hơi và các thiết bị nhiệt khác nhau
- Cách nhiệt cho sàn bê tông và sàn boong
- Lõi cho tường cách âm và các công trình chống cháy và kết cấu chống cháy
- Ngăn chặn ngưng tụ và cách nhiệt của các tòa nhà
- Hấp thụ âm thanh cho phòng máy và các thiết bị tạo tiếng ồn khác 

Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Được tạo ra bằng nhựa nhiệt rắn và chống thấm nước,
Bông khoáng dạng tấm là vật liệu hoàn hảo cho các 
ứng dụng cách nhiệt, hấp thụ âm thanh và chịu nhiệt và 
có nhiều loại và thông số kỹ thuật áp dụng cho nhiều lĩnh
vực khác nhau.

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Tính năng

Ứng dụng

- Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
- Dễ dàng lắp đặt
- Kinh tế cao, tiết kiệm chi phí
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Thông số kỹ thuật nhiều loại để lựa chọn.

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM
Thông số kỹ thuật

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM

Vật liệu chống cháy cách nhiệt

Bông khoáng là một sợi cách nhiệt tổng hợp
được làm từ vật liệu vô cơ như khoáng chất 
canxi silicat, được nấu chảy ở nhiệt độ cao, 
được xử lý thành sợi dưới lực ly tâm lớn, 
và được hình thành nhờ chất kết dính.

BÔNG KHOÁNG

Bông khoáng là một vật liệu cách nhiệt thiết yếu cho xây dựng,
cơ sở công nghiệp và các ứng dụng trong nghành đóng tàu yêu
cầu giữ nhiệt, làm mát, cách nhiệt, chống cháy, hấp thụ âm thanh,
và phòng chống ngưng tụ.

Nộ
i d

un
g 1. Bông khoáng dạng tấm 

2. Bông khoáng bọc ống

3. Bông khoáng dạng cuộn

5. Bông khoáng dạng cuộn lưới

6. Bông khoáng xẻ phiến

7. Bông khoáng rời 

8. Bông khoáng cao cấp4. Bông khoáng dạng cuộn
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- Ứng dụng cách nhiệt các ống và đường ống

Khả năng chống va đập mạnh mẽ, dễ cài đặt và cung 
cấp hiệu suất cách nhiệt cao, bông khoáng bọc ống
là vật liệu cách nhiệt hoàn hảo cho các loại ống và 
đường ống

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG

Ứng dụng
- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời
- Rất dễ lắp đặt
- Chi phí lắp đặt và bảo dưỡng thấp
- Nhẹ nhưng khả năng chịu va đập cực tốt
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Tỉ trọng có thể khác nhau phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật
* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 
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Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Ứng dụng ách nhiệt cho trần nhà trung cư, hệ thống ống dẫn, bể chứa nước...

Thông số
Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 

biến dạng
(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60 50

75

1

5
3

trên 600

0.035 0.043

0.034 0.04280,100 25
50
75

10 
5
3 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn cung cấp khả năng cách nhiệt và hấp 
thụ âm thanh tuyệt vời và có thể được cài đặt dễ dàng, bất kể 
bề mặt phức tạp như thế nào 

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN

- Khả năng cách nhiệt tuyệt với
- Dễ dàng vận chuyển và sắp xếp lưu trữ
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp
- Tính kinh tế cao

MINERAL WOOL - BLANKET
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* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

- Cách nhiệt cho các đường ống lớn trong các nhà máy năng lượng hạt nhân, các nhà máy 
hóa chất lớn và cho các bể chứa, đường ống và tàu thủy...
- Hấp thụ âm thanh và cách âm cho các cơ sở tạo tiếng ồn và nhiệt lớn 

Thông số Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60

50
75
100

1 1~10 Trên 600

0.035 0.043

0.034 0.042
80,100 25

50
75 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn lưới là một loại chất chống rung vật 
liệu cách nhiệt, nó cung cấp khả năng cách nhiệt tuyệt vời dưới 
nhiệt độ cực kỳ cao. Ngoài ra, sự linh hoạt làm cho nó trở thành
vật liệu cách nhiệt cao hoàn hảo cho các thiết bị nhiệt có cấu 
tạo phức tạp.

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời ở nhiệt độ cực kỳ cao
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Cách nhiệt có các đường ống lớn, bể tròn và tàu thủy

Với cường độ nén tuyệt với và khả năng ứng dụng cao, bông 
khoáng dạng xẻ phiến là lựa chọn hoàn hảo cho việc cách nhiệt
cho các công trình kết cấu lớn.

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN

- Hoàn hảo cho cách nhiệt của ống khoan lớn và bể tròn
- Không yêu cầu lớp hút ẩm bổ sung
- Cường độ nén tuyệt vời
- Dễ dàng để lắp đặt

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN Tỷ trọng 
tiêu chuẩn

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

80

25

1 1~5 Trên 600 Nhỏ hơn
0.040

Nhỏ hơn
0.052

50

75

100

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, vải bạc... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Phun cách nhiệt cho trần tường
- Điền đầy cách nhiệt vào chai oxy và các thiết bị làm lạnh khác
- Điền đầy cách nhiệt vào vách ngăn chịu lực bên trong
- Điền đầy cách nhiệt vào thiệt bị nhiệt có hình dạng kết cấu không đều, phức tạp

Cấu tạo bông dạng rời, Bông khoáng rời rất dễ dàng cho 
việc phun và điền vào trong các kết cấu, đặc biệt là các
kết cấu phức tạp

BÔNG KHOÁNG RỜI

- Là một loại vật liệu không cháy

BÔNG KHOÁNG RỜI Đơn vị 
đóng gói
(kg/bag)

Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

(kg/bag)

20 40~150 Nhỏ hơn 0.044 Trên 650

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Các giá trị thông số kỹ thuật tính năng trên chỉ áp dụng cho bông khoáng rời và có thể phụ thuộc vào phương
pháp ứng dụng. 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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Như tên sản phẩm bông khoáng cao cấp, đây là loại 
bông khoáng được sử dụng trong các kết cấu được 
phân cấp chống cháy hạng A như định nghĩa trong 
SOLAS (International Convention for the Safety of Life
at Sea) Bông khoáng cao cấp thuộc sở hữu chứng 
nhận từ châu và chính phủ Mỹ, đăng kiểm tàu và nhiều 
đại diện trên toàn cầu.

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

- Khả năng chịu nhiệt và vật liệu chịu lửa vượt trội
- Hiệu suất cách âm và hấp thụ âm thanh tuyệt vời
- Một vật liệu không cháy

* Tiêu chuẩn: IMO Res. A.754 

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

Loại
Tỷ trọng 

tiêu chuẩn
(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Tấm 2 110,120

25
50
75
100

0.5
1 1 Trên 600 0.036 0.043

Vách và boong cấp A

Loại Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

A60
Vách

W-101 Hi Wool 120 kg/m3 50/50

W-212-II Hi Wool 110kg/m3 75/25

Boong W-105-II Hi Wool 120kg/m3 50/50

A30
Vách W-104 Hi Wool 120/110 kg/m3 40/25

Boong D-111 Hi Wool 110 kg/m3 25/25

Tính năng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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BẢNG DỮ LIỆU

•• • • • •200 3 3 3 3

•
175 4 3 4 4 • • • • • •

4 4 • • •150 6 5 4 4

4
125 8 6 5 5 4 4 4 • • •

6 5 4 4 4100 11 9 8 8

4
90 12 11 9 9 9 6 5 4 4 4

9 6 5 5 480 15 12 12 8

5
65 16 16 12 9 9 8 5 5 5 4

12 9 8 6 650 25 20 16 10

6
40 30 25 20 12 16 12 9 8 8 6

16 12 9 8 832 36 25 20 16

8
25 42 36 30 20 20 12 9 9 8 6

20 16 12 9 920 49 36 30 24

9
15 56 42 36 24 25 16 12 9 9 8

25 16 12 11 1010 70 49 42 25
20 25 30(Sm) 30(Lg) 40 50 60 65 70 75

0.99 0.88

1 0.84
80 0.56 0.93 1 1 0.88

1 0.89
50

60 0.48 0.85 1

100 0.64 0.91 1
120 0.69 0.89 0.95

250 500 1000 2000

Tỷ lệ hấp thụ âm Bông khoáng: 100 kg/m3

Frequency (Hz)

Mineral Wool 50mm Air Layer (None)

Mineral Wool 25mm Air Layer 100 mm

Mineral Wool 25mm Air Layer (None)

Hiệu suất cách nhiệt theo tỷ trọng

Hiệu suất hấp thụ tiếng ồn

Thông số kỹ thuật đóng gói 

* Loại kiện bọc ống

NRC theo chiều dày Bảng tham chiếu chống cháy

M
ức

 đ
ộ 

ồn
 n

ơi
 là

m
 v

iệ
c 

ch
o 

ph
ép

 

Hi
ệu

 s
uấ

t c
hố

ng
 ă

n 
m

òn

Chứng mình chất lượng của Bông gốm qua bảng dữ liệuCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINA
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0.5 × 1

(kg/m3) 25 50 75 80 100
5 4

80 16 8 5 5 4
100 16 8 5 5 3

60 16 9 6

3
120 12 6 4 5 3
110 12 6 4 5

3
160 12 6 4 4 3
140 12 6 4 4

3
200 12 3 4 3 3
180 12 4 4 4

* Loại kiện tấm

Sản phẩm
Nỉ

Tấm

Chiều dày (mm)

Kích thước

Thông số
A (mm)

Chiều dày (mm)

Chiều dày
(mm)

Tỷ trọng
(kg/ m3)

Tần số (Hz) Hệ số giảm tiếng ồn
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Giới thiệu

Lịch sử

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

GIỚI THIỆU VINAcorp. (được biết đến là công ty TNHH đầu tư và sản
xuất VINA) là một nhà phân phối các sản phẩm nội thất tại
Việt Nam, với phạm vi lĩnh vực nội thất rộng khắp đáp ứng
mọi yêu cầu từ nội thất hàng hải, nội thất văn phòng, giải 
pháp nhà kho, nội thất ngoài trời...
Phương châm của chúng tôi là đưa ra nhưng mức giá thấp 
nhất bằng việc đưa các sản phẩm nội thất sản xuất trực tiếp
đến tận tay người sử dụng. Với những kỹ sư giàu kinh
nghiệm, chúng tôi có thể tạo ra những sản phẩm khác nhau
đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. 

Thành lập Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất VINA

Đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA
                                             (VINAcorp.)

Đạt chứng chỉ ISO 9001:2015

Liên hệ

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

ĐIỆN THOẠI
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- Cách nhiệt cho các bể chứa, nồi hơi và các thiết bị nhiệt khác nhau
- Cách nhiệt cho sàn bê tông và sàn boong
- Lõi cho tường cách âm và các công trình chống cháy và kết cấu chống cháy
- Ngăn chặn ngưng tụ và cách nhiệt của các tòa nhà
- Hấp thụ âm thanh cho phòng máy và các thiết bị tạo tiếng ồn khác 

Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Được tạo ra bằng nhựa nhiệt rắn và chống thấm nước,
Bông khoáng dạng tấm là vật liệu hoàn hảo cho các 
ứng dụng cách nhiệt, hấp thụ âm thanh và chịu nhiệt và 
có nhiều loại và thông số kỹ thuật áp dụng cho nhiều lĩnh
vực khác nhau.

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Tính năng

Ứng dụng

- Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
- Dễ dàng lắp đặt
- Kinh tế cao, tiết kiệm chi phí
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Thông số kỹ thuật nhiều loại để lựa chọn.

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM
Thông số kỹ thuật

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM

Vật liệu chống cháy cách nhiệt

Bông khoáng là một sợi cách nhiệt tổng hợp
được làm từ vật liệu vô cơ như khoáng chất 
canxi silicat, được nấu chảy ở nhiệt độ cao, 
được xử lý thành sợi dưới lực ly tâm lớn, 
và được hình thành nhờ chất kết dính.

BÔNG KHOÁNG

Bông khoáng là một vật liệu cách nhiệt thiết yếu cho xây dựng,
cơ sở công nghiệp và các ứng dụng trong nghành đóng tàu yêu
cầu giữ nhiệt, làm mát, cách nhiệt, chống cháy, hấp thụ âm thanh,
và phòng chống ngưng tụ.

Nộ
i d

un
g 1. Bông khoáng dạng tấm 

2. Bông khoáng bọc ống

3. Bông khoáng dạng cuộn

5. Bông khoáng dạng cuộn lưới

6. Bông khoáng xẻ phiến

7. Bông khoáng rời 

8. Bông khoáng cao cấp4. Bông khoáng dạng cuộn
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- Ứng dụng cách nhiệt các ống và đường ống

Khả năng chống va đập mạnh mẽ, dễ cài đặt và cung 
cấp hiệu suất cách nhiệt cao, bông khoáng bọc ống
là vật liệu cách nhiệt hoàn hảo cho các loại ống và 
đường ống

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG

Ứng dụng
- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời
- Rất dễ lắp đặt
- Chi phí lắp đặt và bảo dưỡng thấp
- Nhẹ nhưng khả năng chịu va đập cực tốt
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Tỉ trọng có thể khác nhau phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật
* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 
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Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Ứng dụng ách nhiệt cho trần nhà trung cư, hệ thống ống dẫn, bể chứa nước...

Thông số
Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 

biến dạng
(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60 50

75

1

5
3

trên 600

0.035 0.043

0.034 0.04280,100 25
50
75

10 
5
3 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn cung cấp khả năng cách nhiệt và hấp 
thụ âm thanh tuyệt vời và có thể được cài đặt dễ dàng, bất kể 
bề mặt phức tạp như thế nào 

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN

- Khả năng cách nhiệt tuyệt với
- Dễ dàng vận chuyển và sắp xếp lưu trữ
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp
- Tính kinh tế cao

MINERAL WOOL - BLANKET
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* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

- Cách nhiệt cho các đường ống lớn trong các nhà máy năng lượng hạt nhân, các nhà máy 
hóa chất lớn và cho các bể chứa, đường ống và tàu thủy...
- Hấp thụ âm thanh và cách âm cho các cơ sở tạo tiếng ồn và nhiệt lớn 

Thông số Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60

50
75
100

1 1~10 Trên 600

0.035 0.043

0.034 0.042
80,100 25

50
75 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn lưới là một loại chất chống rung vật 
liệu cách nhiệt, nó cung cấp khả năng cách nhiệt tuyệt vời dưới 
nhiệt độ cực kỳ cao. Ngoài ra, sự linh hoạt làm cho nó trở thành
vật liệu cách nhiệt cao hoàn hảo cho các thiết bị nhiệt có cấu 
tạo phức tạp.

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời ở nhiệt độ cực kỳ cao
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Cách nhiệt có các đường ống lớn, bể tròn và tàu thủy

Với cường độ nén tuyệt với và khả năng ứng dụng cao, bông 
khoáng dạng xẻ phiến là lựa chọn hoàn hảo cho việc cách nhiệt
cho các công trình kết cấu lớn.

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN

- Hoàn hảo cho cách nhiệt của ống khoan lớn và bể tròn
- Không yêu cầu lớp hút ẩm bổ sung
- Cường độ nén tuyệt vời
- Dễ dàng để lắp đặt

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN Tỷ trọng 
tiêu chuẩn

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

80

25

1 1~5 Trên 600 Nhỏ hơn
0.040

Nhỏ hơn
0.052

50

75

100

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, vải bạc... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Phun cách nhiệt cho trần tường
- Điền đầy cách nhiệt vào chai oxy và các thiết bị làm lạnh khác
- Điền đầy cách nhiệt vào vách ngăn chịu lực bên trong
- Điền đầy cách nhiệt vào thiệt bị nhiệt có hình dạng kết cấu không đều, phức tạp

Cấu tạo bông dạng rời, Bông khoáng rời rất dễ dàng cho 
việc phun và điền vào trong các kết cấu, đặc biệt là các
kết cấu phức tạp

BÔNG KHOÁNG RỜI

- Là một loại vật liệu không cháy

BÔNG KHOÁNG RỜI Đơn vị 
đóng gói
(kg/bag)

Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

(kg/bag)

20 40~150 Nhỏ hơn 0.044 Trên 650

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Các giá trị thông số kỹ thuật tính năng trên chỉ áp dụng cho bông khoáng rời và có thể phụ thuộc vào phương
pháp ứng dụng. 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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Như tên sản phẩm bông khoáng cao cấp, đây là loại 
bông khoáng được sử dụng trong các kết cấu được 
phân cấp chống cháy hạng A như định nghĩa trong 
SOLAS (International Convention for the Safety of Life
at Sea) Bông khoáng cao cấp thuộc sở hữu chứng 
nhận từ châu và chính phủ Mỹ, đăng kiểm tàu và nhiều 
đại diện trên toàn cầu.

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

- Khả năng chịu nhiệt và vật liệu chịu lửa vượt trội
- Hiệu suất cách âm và hấp thụ âm thanh tuyệt vời
- Một vật liệu không cháy

* Tiêu chuẩn: IMO Res. A.754 

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

Loại
Tỷ trọng 

tiêu chuẩn
(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Tấm 2 110,120

25
50
75
100

0.5
1 1 Trên 600 0.036 0.043

Vách và boong cấp A

Loại Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

A60
Vách

W-101 Hi Wool 120 kg/m3 50/50

W-212-II Hi Wool 110kg/m3 75/25

Boong W-105-II Hi Wool 120kg/m3 50/50

A30
Vách W-104 Hi Wool 120/110 kg/m3 40/25

Boong D-111 Hi Wool 110 kg/m3 25/25

Tính năng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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BẢNG DỮ LIỆU

•• • • • •200 3 3 3 3

•
175 4 3 4 4 • • • • • •

4 4 • • •150 6 5 4 4

4
125 8 6 5 5 4 4 4 • • •

6 5 4 4 4100 11 9 8 8

4
90 12 11 9 9 9 6 5 4 4 4

9 6 5 5 480 15 12 12 8

5
65 16 16 12 9 9 8 5 5 5 4

12 9 8 6 650 25 20 16 10

6
40 30 25 20 12 16 12 9 8 8 6

16 12 9 8 832 36 25 20 16

8
25 42 36 30 20 20 12 9 9 8 6

20 16 12 9 920 49 36 30 24

9
15 56 42 36 24 25 16 12 9 9 8

25 16 12 11 1010 70 49 42 25
20 25 30(Sm) 30(Lg) 40 50 60 65 70 75

0.99 0.88

1 0.84
80 0.56 0.93 1 1 0.88

1 0.89
50

60 0.48 0.85 1

100 0.64 0.91 1
120 0.69 0.89 0.95

250 500 1000 2000

Tỷ lệ hấp thụ âm Bông khoáng: 100 kg/m3

Frequency (Hz)

Mineral Wool 50mm Air Layer (None)

Mineral Wool 25mm Air Layer 100 mm

Mineral Wool 25mm Air Layer (None)

Hiệu suất cách nhiệt theo tỷ trọng

Hiệu suất hấp thụ tiếng ồn

Thông số kỹ thuật đóng gói 

* Loại kiện bọc ống

NRC theo chiều dày Bảng tham chiếu chống cháy

M
ức

 đ
ộ 

ồn
 n

ơi
 là

m
 v

iệ
c 

ch
o 

ph
ép

 

Hi
ệu

 s
uấ

t c
hố

ng
 ă

n 
m

òn

Chứng mình chất lượng của Bông gốm qua bảng dữ liệuCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINA
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0.5 × 1

(kg/m3) 25 50 75 80 100
5 4

80 16 8 5 5 4
100 16 8 5 5 3

60 16 9 6

3
120 12 6 4 5 3
110 12 6 4 5

3
160 12 6 4 4 3
140 12 6 4 4

3
200 12 3 4 3 3
180 12 4 4 4

* Loại kiện tấm

Sản phẩm
Nỉ

Tấm

Chiều dày (mm)

Kích thước

Thông số
A (mm)

Chiều dày (mm)

Chiều dày
(mm)

Tỷ trọng
(kg/ m3)

Tần số (Hz) Hệ số giảm tiếng ồn
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Giới thiệu

Lịch sử

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

GIỚI THIỆU VINAcorp. (được biết đến là công ty TNHH đầu tư và sản
xuất VINA) là một nhà phân phối các sản phẩm nội thất tại
Việt Nam, với phạm vi lĩnh vực nội thất rộng khắp đáp ứng
mọi yêu cầu từ nội thất hàng hải, nội thất văn phòng, giải 
pháp nhà kho, nội thất ngoài trời...
Phương châm của chúng tôi là đưa ra nhưng mức giá thấp 
nhất bằng việc đưa các sản phẩm nội thất sản xuất trực tiếp
đến tận tay người sử dụng. Với những kỹ sư giàu kinh
nghiệm, chúng tôi có thể tạo ra những sản phẩm khác nhau
đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. 

Thành lập Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất VINA

Đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA
                                             (VINAcorp.)

Đạt chứng chỉ ISO 9001:2015

Liên hệ

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

ĐIỆN THOẠI
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- Cách nhiệt cho các bể chứa, nồi hơi và các thiết bị nhiệt khác nhau
- Cách nhiệt cho sàn bê tông và sàn boong
- Lõi cho tường cách âm và các công trình chống cháy và kết cấu chống cháy
- Ngăn chặn ngưng tụ và cách nhiệt của các tòa nhà
- Hấp thụ âm thanh cho phòng máy và các thiết bị tạo tiếng ồn khác 

Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Được tạo ra bằng nhựa nhiệt rắn và chống thấm nước,
Bông khoáng dạng tấm là vật liệu hoàn hảo cho các 
ứng dụng cách nhiệt, hấp thụ âm thanh và chịu nhiệt và 
có nhiều loại và thông số kỹ thuật áp dụng cho nhiều lĩnh
vực khác nhau.

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Tính năng

Ứng dụng

- Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
- Dễ dàng lắp đặt
- Kinh tế cao, tiết kiệm chi phí
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Thông số kỹ thuật nhiều loại để lựa chọn.

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM
Thông số kỹ thuật

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM

Vật liệu chống cháy cách nhiệt

Bông khoáng là một sợi cách nhiệt tổng hợp
được làm từ vật liệu vô cơ như khoáng chất 
canxi silicat, được nấu chảy ở nhiệt độ cao, 
được xử lý thành sợi dưới lực ly tâm lớn, 
và được hình thành nhờ chất kết dính.

BÔNG KHOÁNG

Bông khoáng là một vật liệu cách nhiệt thiết yếu cho xây dựng,
cơ sở công nghiệp và các ứng dụng trong nghành đóng tàu yêu
cầu giữ nhiệt, làm mát, cách nhiệt, chống cháy, hấp thụ âm thanh,
và phòng chống ngưng tụ.

Nộ
i d

un
g 1. Bông khoáng dạng tấm 

2. Bông khoáng bọc ống

3. Bông khoáng dạng cuộn

5. Bông khoáng dạng cuộn lưới

6. Bông khoáng xẻ phiến

7. Bông khoáng rời 

8. Bông khoáng cao cấp4. Bông khoáng dạng cuộn
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- Ứng dụng cách nhiệt các ống và đường ống

Khả năng chống va đập mạnh mẽ, dễ cài đặt và cung 
cấp hiệu suất cách nhiệt cao, bông khoáng bọc ống
là vật liệu cách nhiệt hoàn hảo cho các loại ống và 
đường ống

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG

Ứng dụng
- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời
- Rất dễ lắp đặt
- Chi phí lắp đặt và bảo dưỡng thấp
- Nhẹ nhưng khả năng chịu va đập cực tốt
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Tỉ trọng có thể khác nhau phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật
* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 
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Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Ứng dụng ách nhiệt cho trần nhà trung cư, hệ thống ống dẫn, bể chứa nước...

Thông số
Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 

biến dạng
(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60 50

75

1

5
3

trên 600

0.035 0.043

0.034 0.04280,100 25
50
75

10 
5
3 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn cung cấp khả năng cách nhiệt và hấp 
thụ âm thanh tuyệt vời và có thể được cài đặt dễ dàng, bất kể 
bề mặt phức tạp như thế nào 

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN

- Khả năng cách nhiệt tuyệt với
- Dễ dàng vận chuyển và sắp xếp lưu trữ
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp
- Tính kinh tế cao

MINERAL WOOL - BLANKET
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* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

- Cách nhiệt cho các đường ống lớn trong các nhà máy năng lượng hạt nhân, các nhà máy 
hóa chất lớn và cho các bể chứa, đường ống và tàu thủy...
- Hấp thụ âm thanh và cách âm cho các cơ sở tạo tiếng ồn và nhiệt lớn 

Thông số Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60

50
75
100

1 1~10 Trên 600

0.035 0.043

0.034 0.042
80,100 25

50
75 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn lưới là một loại chất chống rung vật 
liệu cách nhiệt, nó cung cấp khả năng cách nhiệt tuyệt vời dưới 
nhiệt độ cực kỳ cao. Ngoài ra, sự linh hoạt làm cho nó trở thành
vật liệu cách nhiệt cao hoàn hảo cho các thiết bị nhiệt có cấu 
tạo phức tạp.

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời ở nhiệt độ cực kỳ cao
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Cách nhiệt có các đường ống lớn, bể tròn và tàu thủy

Với cường độ nén tuyệt với và khả năng ứng dụng cao, bông 
khoáng dạng xẻ phiến là lựa chọn hoàn hảo cho việc cách nhiệt
cho các công trình kết cấu lớn.

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN

- Hoàn hảo cho cách nhiệt của ống khoan lớn và bể tròn
- Không yêu cầu lớp hút ẩm bổ sung
- Cường độ nén tuyệt vời
- Dễ dàng để lắp đặt

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN Tỷ trọng 
tiêu chuẩn

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

80

25

1 1~5 Trên 600 Nhỏ hơn
0.040

Nhỏ hơn
0.052

50

75

100

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, vải bạc... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Phun cách nhiệt cho trần tường
- Điền đầy cách nhiệt vào chai oxy và các thiết bị làm lạnh khác
- Điền đầy cách nhiệt vào vách ngăn chịu lực bên trong
- Điền đầy cách nhiệt vào thiệt bị nhiệt có hình dạng kết cấu không đều, phức tạp

Cấu tạo bông dạng rời, Bông khoáng rời rất dễ dàng cho 
việc phun và điền vào trong các kết cấu, đặc biệt là các
kết cấu phức tạp

BÔNG KHOÁNG RỜI

- Là một loại vật liệu không cháy

BÔNG KHOÁNG RỜI Đơn vị 
đóng gói
(kg/bag)

Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

(kg/bag)

20 40~150 Nhỏ hơn 0.044 Trên 650

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Các giá trị thông số kỹ thuật tính năng trên chỉ áp dụng cho bông khoáng rời và có thể phụ thuộc vào phương
pháp ứng dụng. 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINA
Add: Xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Email: kevin@vinacorp.com.vn Website: vinacorp.com.vn  / 
Tel: +84 (0) 964 760 044  /  +64 9722 0497

Như tên sản phẩm bông khoáng cao cấp, đây là loại 
bông khoáng được sử dụng trong các kết cấu được 
phân cấp chống cháy hạng A như định nghĩa trong 
SOLAS (International Convention for the Safety of Life
at Sea) Bông khoáng cao cấp thuộc sở hữu chứng 
nhận từ châu và chính phủ Mỹ, đăng kiểm tàu và nhiều 
đại diện trên toàn cầu.

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

- Khả năng chịu nhiệt và vật liệu chịu lửa vượt trội
- Hiệu suất cách âm và hấp thụ âm thanh tuyệt vời
- Một vật liệu không cháy

* Tiêu chuẩn: IMO Res. A.754 

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

Loại
Tỷ trọng 

tiêu chuẩn
(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Tấm 2 110,120

25
50
75
100

0.5
1 1 Trên 600 0.036 0.043

Vách và boong cấp A

Loại Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

A60
Vách

W-101 Hi Wool 120 kg/m3 50/50

W-212-II Hi Wool 110kg/m3 75/25

Boong W-105-II Hi Wool 120kg/m3 50/50

A30
Vách W-104 Hi Wool 120/110 kg/m3 40/25

Boong D-111 Hi Wool 110 kg/m3 25/25

Tính năng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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BẢNG DỮ LIỆU

•• • • • •200 3 3 3 3

•
175 4 3 4 4 • • • • • •

4 4 • • •150 6 5 4 4

4
125 8 6 5 5 4 4 4 • • •

6 5 4 4 4100 11 9 8 8

4
90 12 11 9 9 9 6 5 4 4 4

9 6 5 5 480 15 12 12 8

5
65 16 16 12 9 9 8 5 5 5 4

12 9 8 6 650 25 20 16 10

6
40 30 25 20 12 16 12 9 8 8 6

16 12 9 8 832 36 25 20 16

8
25 42 36 30 20 20 12 9 9 8 6

20 16 12 9 920 49 36 30 24

9
15 56 42 36 24 25 16 12 9 9 8

25 16 12 11 1010 70 49 42 25
20 25 30(Sm) 30(Lg) 40 50 60 65 70 75

0.99 0.88

1 0.84
80 0.56 0.93 1 1 0.88

1 0.89
50

60 0.48 0.85 1

100 0.64 0.91 1
120 0.69 0.89 0.95

250 500 1000 2000

Tỷ lệ hấp thụ âm Bông khoáng: 100 kg/m3

Frequency (Hz)

Mineral Wool 50mm Air Layer (None)

Mineral Wool 25mm Air Layer 100 mm

Mineral Wool 25mm Air Layer (None)

Hiệu suất cách nhiệt theo tỷ trọng

Hiệu suất hấp thụ tiếng ồn

Thông số kỹ thuật đóng gói 

* Loại kiện bọc ống

NRC theo chiều dày Bảng tham chiếu chống cháy

M
ức

 đ
ộ 

ồn
 n

ơi
 là

m
 v

iệ
c 

ch
o 

ph
ép

 

Hi
ệu

 s
uấ

t c
hố

ng
 ă

n 
m

òn

Chứng mình chất lượng của Bông gốm qua bảng dữ liệuCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINA
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0.5 × 1

(kg/m3) 25 50 75 80 100
5 4

80 16 8 5 5 4
100 16 8 5 5 3

60 16 9 6

3
120 12 6 4 5 3
110 12 6 4 5

3
160 12 6 4 4 3
140 12 6 4 4

3
200 12 3 4 3 3
180 12 4 4 4

* Loại kiện tấm

Sản phẩm
Nỉ

Tấm

Chiều dày (mm)

Kích thước

Thông số
A (mm)

Chiều dày (mm)

Chiều dày
(mm)

Tỷ trọng
(kg/ m3)

Tần số (Hz) Hệ số giảm tiếng ồn
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Giới thiệu

Lịch sử

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

GIỚI THIỆU VINAcorp. (được biết đến là công ty TNHH đầu tư và sản
xuất VINA) là một nhà phân phối các sản phẩm nội thất tại
Việt Nam, với phạm vi lĩnh vực nội thất rộng khắp đáp ứng
mọi yêu cầu từ nội thất hàng hải, nội thất văn phòng, giải 
pháp nhà kho, nội thất ngoài trời...
Phương châm của chúng tôi là đưa ra nhưng mức giá thấp 
nhất bằng việc đưa các sản phẩm nội thất sản xuất trực tiếp
đến tận tay người sử dụng. Với những kỹ sư giàu kinh
nghiệm, chúng tôi có thể tạo ra những sản phẩm khác nhau
đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. 

Thành lập Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất VINA

Đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA
                                             (VINAcorp.)

Đạt chứng chỉ ISO 9001:2015

Liên hệ

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

ĐIỆN THOẠI
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- Cách nhiệt cho các bể chứa, nồi hơi và các thiết bị nhiệt khác nhau
- Cách nhiệt cho sàn bê tông và sàn boong
- Lõi cho tường cách âm và các công trình chống cháy và kết cấu chống cháy
- Ngăn chặn ngưng tụ và cách nhiệt của các tòa nhà
- Hấp thụ âm thanh cho phòng máy và các thiết bị tạo tiếng ồn khác 

Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Được tạo ra bằng nhựa nhiệt rắn và chống thấm nước,
Bông khoáng dạng tấm là vật liệu hoàn hảo cho các 
ứng dụng cách nhiệt, hấp thụ âm thanh và chịu nhiệt và 
có nhiều loại và thông số kỹ thuật áp dụng cho nhiều lĩnh
vực khác nhau.

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Tính năng

Ứng dụng

- Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
- Dễ dàng lắp đặt
- Kinh tế cao, tiết kiệm chi phí
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Thông số kỹ thuật nhiều loại để lựa chọn.

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM
Thông số kỹ thuật

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM

Vật liệu chống cháy cách nhiệt

Bông khoáng là một sợi cách nhiệt tổng hợp
được làm từ vật liệu vô cơ như khoáng chất 
canxi silicat, được nấu chảy ở nhiệt độ cao, 
được xử lý thành sợi dưới lực ly tâm lớn, 
và được hình thành nhờ chất kết dính.

BÔNG KHOÁNG

Bông khoáng là một vật liệu cách nhiệt thiết yếu cho xây dựng,
cơ sở công nghiệp và các ứng dụng trong nghành đóng tàu yêu
cầu giữ nhiệt, làm mát, cách nhiệt, chống cháy, hấp thụ âm thanh,
và phòng chống ngưng tụ.

Nộ
i d

un
g 1. Bông khoáng dạng tấm 

2. Bông khoáng bọc ống

3. Bông khoáng dạng cuộn

5. Bông khoáng dạng cuộn lưới

6. Bông khoáng xẻ phiến

7. Bông khoáng rời 

8. Bông khoáng cao cấp4. Bông khoáng dạng cuộn
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- Ứng dụng cách nhiệt các ống và đường ống

Khả năng chống va đập mạnh mẽ, dễ cài đặt và cung 
cấp hiệu suất cách nhiệt cao, bông khoáng bọc ống
là vật liệu cách nhiệt hoàn hảo cho các loại ống và 
đường ống

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG

Ứng dụng
- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời
- Rất dễ lắp đặt
- Chi phí lắp đặt và bảo dưỡng thấp
- Nhẹ nhưng khả năng chịu va đập cực tốt
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Tỉ trọng có thể khác nhau phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật
* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 
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Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Ứng dụng ách nhiệt cho trần nhà trung cư, hệ thống ống dẫn, bể chứa nước...

Thông số
Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 

biến dạng
(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60 50

75

1

5
3

trên 600

0.035 0.043

0.034 0.04280,100 25
50
75

10 
5
3 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn cung cấp khả năng cách nhiệt và hấp 
thụ âm thanh tuyệt vời và có thể được cài đặt dễ dàng, bất kể 
bề mặt phức tạp như thế nào 

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN

- Khả năng cách nhiệt tuyệt với
- Dễ dàng vận chuyển và sắp xếp lưu trữ
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp
- Tính kinh tế cao

MINERAL WOOL - BLANKET
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* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

- Cách nhiệt cho các đường ống lớn trong các nhà máy năng lượng hạt nhân, các nhà máy 
hóa chất lớn và cho các bể chứa, đường ống và tàu thủy...
- Hấp thụ âm thanh và cách âm cho các cơ sở tạo tiếng ồn và nhiệt lớn 

Thông số Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60

50
75
100

1 1~10 Trên 600

0.035 0.043

0.034 0.042
80,100 25

50
75 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn lưới là một loại chất chống rung vật 
liệu cách nhiệt, nó cung cấp khả năng cách nhiệt tuyệt vời dưới 
nhiệt độ cực kỳ cao. Ngoài ra, sự linh hoạt làm cho nó trở thành
vật liệu cách nhiệt cao hoàn hảo cho các thiết bị nhiệt có cấu 
tạo phức tạp.

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời ở nhiệt độ cực kỳ cao
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Cách nhiệt có các đường ống lớn, bể tròn và tàu thủy

Với cường độ nén tuyệt với và khả năng ứng dụng cao, bông 
khoáng dạng xẻ phiến là lựa chọn hoàn hảo cho việc cách nhiệt
cho các công trình kết cấu lớn.

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN

- Hoàn hảo cho cách nhiệt của ống khoan lớn và bể tròn
- Không yêu cầu lớp hút ẩm bổ sung
- Cường độ nén tuyệt vời
- Dễ dàng để lắp đặt

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN Tỷ trọng 
tiêu chuẩn

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

80

25

1 1~5 Trên 600 Nhỏ hơn
0.040

Nhỏ hơn
0.052

50

75

100

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, vải bạc... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Phun cách nhiệt cho trần tường
- Điền đầy cách nhiệt vào chai oxy và các thiết bị làm lạnh khác
- Điền đầy cách nhiệt vào vách ngăn chịu lực bên trong
- Điền đầy cách nhiệt vào thiệt bị nhiệt có hình dạng kết cấu không đều, phức tạp

Cấu tạo bông dạng rời, Bông khoáng rời rất dễ dàng cho 
việc phun và điền vào trong các kết cấu, đặc biệt là các
kết cấu phức tạp

BÔNG KHOÁNG RỜI

- Là một loại vật liệu không cháy

BÔNG KHOÁNG RỜI Đơn vị 
đóng gói
(kg/bag)

Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

(kg/bag)

20 40~150 Nhỏ hơn 0.044 Trên 650

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Các giá trị thông số kỹ thuật tính năng trên chỉ áp dụng cho bông khoáng rời và có thể phụ thuộc vào phương
pháp ứng dụng. 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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Như tên sản phẩm bông khoáng cao cấp, đây là loại 
bông khoáng được sử dụng trong các kết cấu được 
phân cấp chống cháy hạng A như định nghĩa trong 
SOLAS (International Convention for the Safety of Life
at Sea) Bông khoáng cao cấp thuộc sở hữu chứng 
nhận từ châu và chính phủ Mỹ, đăng kiểm tàu và nhiều 
đại diện trên toàn cầu.

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

- Khả năng chịu nhiệt và vật liệu chịu lửa vượt trội
- Hiệu suất cách âm và hấp thụ âm thanh tuyệt vời
- Một vật liệu không cháy

* Tiêu chuẩn: IMO Res. A.754 

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

Loại
Tỷ trọng 

tiêu chuẩn
(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Tấm 2 110,120

25
50
75
100

0.5
1 1 Trên 600 0.036 0.043

Vách và boong cấp A

Loại Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

A60
Vách

W-101 Hi Wool 120 kg/m3 50/50

W-212-II Hi Wool 110kg/m3 75/25

Boong W-105-II Hi Wool 120kg/m3 50/50

A30
Vách W-104 Hi Wool 120/110 kg/m3 40/25

Boong D-111 Hi Wool 110 kg/m3 25/25

Tính năng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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BẢNG DỮ LIỆU

•• • • • •200 3 3 3 3

•
175 4 3 4 4 • • • • • •

4 4 • • •150 6 5 4 4

4
125 8 6 5 5 4 4 4 • • •

6 5 4 4 4100 11 9 8 8

4
90 12 11 9 9 9 6 5 4 4 4

9 6 5 5 480 15 12 12 8

5
65 16 16 12 9 9 8 5 5 5 4

12 9 8 6 650 25 20 16 10

6
40 30 25 20 12 16 12 9 8 8 6

16 12 9 8 832 36 25 20 16

8
25 42 36 30 20 20 12 9 9 8 6

20 16 12 9 920 49 36 30 24

9
15 56 42 36 24 25 16 12 9 9 8

25 16 12 11 1010 70 49 42 25
20 25 30(Sm) 30(Lg) 40 50 60 65 70 75

0.99 0.88

1 0.84
80 0.56 0.93 1 1 0.88

1 0.89
50

60 0.48 0.85 1

100 0.64 0.91 1
120 0.69 0.89 0.95

250 500 1000 2000

Tỷ lệ hấp thụ âm Bông khoáng: 100 kg/m3

Frequency (Hz)

Mineral Wool 50mm Air Layer (None)

Mineral Wool 25mm Air Layer 100 mm

Mineral Wool 25mm Air Layer (None)

Hiệu suất cách nhiệt theo tỷ trọng

Hiệu suất hấp thụ tiếng ồn

Thông số kỹ thuật đóng gói 

* Loại kiện bọc ống

NRC theo chiều dày Bảng tham chiếu chống cháy

M
ức

 đ
ộ 

ồn
 n

ơi
 là

m
 v

iệ
c 

ch
o 

ph
ép

 

Hi
ệu

 s
uấ

t c
hố

ng
 ă

n 
m

òn

Chứng mình chất lượng của Bông gốm qua bảng dữ liệuCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINA
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0.5 × 1

(kg/m3) 25 50 75 80 100
5 4

80 16 8 5 5 4
100 16 8 5 5 3

60 16 9 6

3
120 12 6 4 5 3
110 12 6 4 5

3
160 12 6 4 4 3
140 12 6 4 4

3
200 12 3 4 3 3
180 12 4 4 4

* Loại kiện tấm

Sản phẩm
Nỉ

Tấm

Chiều dày (mm)

Kích thước

Thông số
A (mm)

Chiều dày (mm)

Chiều dày
(mm)

Tỷ trọng
(kg/ m3)

Tần số (Hz) Hệ số giảm tiếng ồn
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Giới thiệu

Lịch sử

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

GIỚI THIỆU VINAcorp. (được biết đến là công ty TNHH đầu tư và sản
xuất VINA) là một nhà phân phối các sản phẩm nội thất tại
Việt Nam, với phạm vi lĩnh vực nội thất rộng khắp đáp ứng
mọi yêu cầu từ nội thất hàng hải, nội thất văn phòng, giải 
pháp nhà kho, nội thất ngoài trời...
Phương châm của chúng tôi là đưa ra nhưng mức giá thấp 
nhất bằng việc đưa các sản phẩm nội thất sản xuất trực tiếp
đến tận tay người sử dụng. Với những kỹ sư giàu kinh
nghiệm, chúng tôi có thể tạo ra những sản phẩm khác nhau
đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. 

Thành lập Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất VINA

Đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA
                                             (VINAcorp.)

Đạt chứng chỉ ISO 9001:2015

Liên hệ

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

ĐIỆN THOẠI
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- Cách nhiệt cho các bể chứa, nồi hơi và các thiết bị nhiệt khác nhau
- Cách nhiệt cho sàn bê tông và sàn boong
- Lõi cho tường cách âm và các công trình chống cháy và kết cấu chống cháy
- Ngăn chặn ngưng tụ và cách nhiệt của các tòa nhà
- Hấp thụ âm thanh cho phòng máy và các thiết bị tạo tiếng ồn khác 

Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Được tạo ra bằng nhựa nhiệt rắn và chống thấm nước,
Bông khoáng dạng tấm là vật liệu hoàn hảo cho các 
ứng dụng cách nhiệt, hấp thụ âm thanh và chịu nhiệt và 
có nhiều loại và thông số kỹ thuật áp dụng cho nhiều lĩnh
vực khác nhau.

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Tính năng

Ứng dụng

- Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
- Dễ dàng lắp đặt
- Kinh tế cao, tiết kiệm chi phí
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Thông số kỹ thuật nhiều loại để lựa chọn.

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM
Thông số kỹ thuật

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM

Vật liệu chống cháy cách nhiệt

Bông khoáng là một sợi cách nhiệt tổng hợp
được làm từ vật liệu vô cơ như khoáng chất 
canxi silicat, được nấu chảy ở nhiệt độ cao, 
được xử lý thành sợi dưới lực ly tâm lớn, 
và được hình thành nhờ chất kết dính.

BÔNG KHOÁNG

Bông khoáng là một vật liệu cách nhiệt thiết yếu cho xây dựng,
cơ sở công nghiệp và các ứng dụng trong nghành đóng tàu yêu
cầu giữ nhiệt, làm mát, cách nhiệt, chống cháy, hấp thụ âm thanh,
và phòng chống ngưng tụ.

Nộ
i d

un
g 1. Bông khoáng dạng tấm 

2. Bông khoáng bọc ống

3. Bông khoáng dạng cuộn

5. Bông khoáng dạng cuộn lưới

6. Bông khoáng xẻ phiến

7. Bông khoáng rời 

8. Bông khoáng cao cấp4. Bông khoáng dạng cuộn
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- Ứng dụng cách nhiệt các ống và đường ống

Khả năng chống va đập mạnh mẽ, dễ cài đặt và cung 
cấp hiệu suất cách nhiệt cao, bông khoáng bọc ống
là vật liệu cách nhiệt hoàn hảo cho các loại ống và 
đường ống

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG

Ứng dụng
- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời
- Rất dễ lắp đặt
- Chi phí lắp đặt và bảo dưỡng thấp
- Nhẹ nhưng khả năng chịu va đập cực tốt
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Tỉ trọng có thể khác nhau phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật
* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 
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Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Ứng dụng ách nhiệt cho trần nhà trung cư, hệ thống ống dẫn, bể chứa nước...

Thông số
Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 

biến dạng
(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60 50

75

1

5
3

trên 600

0.035 0.043

0.034 0.04280,100 25
50
75

10 
5
3 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn cung cấp khả năng cách nhiệt và hấp 
thụ âm thanh tuyệt vời và có thể được cài đặt dễ dàng, bất kể 
bề mặt phức tạp như thế nào 

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN

- Khả năng cách nhiệt tuyệt với
- Dễ dàng vận chuyển và sắp xếp lưu trữ
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp
- Tính kinh tế cao

MINERAL WOOL - BLANKET
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* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

- Cách nhiệt cho các đường ống lớn trong các nhà máy năng lượng hạt nhân, các nhà máy 
hóa chất lớn và cho các bể chứa, đường ống và tàu thủy...
- Hấp thụ âm thanh và cách âm cho các cơ sở tạo tiếng ồn và nhiệt lớn 

Thông số Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60

50
75

100
1 1~10 Trên 600

0.035 0.043

0.034 0.042
80,100 25

50
75 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn lưới là một loại chất chống rung vật 
liệu cách nhiệt, nó cung cấp khả năng cách nhiệt tuyệt vời dưới 
nhiệt độ cực kỳ cao. Ngoài ra, sự linh hoạt làm cho nó trở thành
vật liệu cách nhiệt cao hoàn hảo cho các thiết bị nhiệt có cấu 
tạo phức tạp.

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời ở nhiệt độ cực kỳ cao
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Cách nhiệt có các đường ống lớn, bể tròn và tàu thủy

Với cường độ nén tuyệt với và khả năng ứng dụng cao, bông 
khoáng dạng xẻ phiến là lựa chọn hoàn hảo cho việc cách nhiệt
cho các công trình kết cấu lớn.

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN

- Hoàn hảo cho cách nhiệt của ống khoan lớn và bể tròn
- Không yêu cầu lớp hút ẩm bổ sung
- Cường độ nén tuyệt vời
- Dễ dàng để lắp đặt

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN Tỷ trọng 
tiêu chuẩn

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

80

25

1 1~5 Trên 600 Nhỏ hơn
0.040

Nhỏ hơn
0.052

50

75

100

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, vải bạc... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Phun cách nhiệt cho trần tường
- Điền đầy cách nhiệt vào chai oxy và các thiết bị làm lạnh khác
- Điền đầy cách nhiệt vào vách ngăn chịu lực bên trong
- Điền đầy cách nhiệt vào thiệt bị nhiệt có hình dạng kết cấu không đều, phức tạp

Cấu tạo bông dạng rời, Bông khoáng rời rất dễ dàng cho 
việc phun và điền vào trong các kết cấu, đặc biệt là các
kết cấu phức tạp

BÔNG KHOÁNG RỜI

- Là một loại vật liệu không cháy

BÔNG KHOÁNG RỜI Đơn vị 
đóng gói
(kg/bag)

Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

(kg/bag)

20 40~150 Nhỏ hơn 0.044 Trên 650

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Các giá trị thông số kỹ thuật tính năng trên chỉ áp dụng cho bông khoáng rời và có thể phụ thuộc vào phương
pháp ứng dụng. 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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Như tên sản phẩm bông khoáng cao cấp, đây là loại 
bông khoáng được sử dụng trong các kết cấu được 
phân cấp chống cháy hạng A như định nghĩa trong 
SOLAS (International Convention for the Safety of Life
at Sea) Bông khoáng cao cấp thuộc sở hữu chứng 
nhận từ châu và chính phủ Mỹ, đăng kiểm tàu và nhiều 
đại diện trên toàn cầu.

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

- Khả năng chịu nhiệt và vật liệu chịu lửa vượt trội
- Hiệu suất cách âm và hấp thụ âm thanh tuyệt vời
- Một vật liệu không cháy

* Tiêu chuẩn: IMO Res. A.754 

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

Loại
Tỷ trọng 

tiêu chuẩn
(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Tấm 2 110,120

25
50
75
100

0.5
1 1 Trên 600 0.036 0.043

Vách và boong cấp A

Loại Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

A60
Vách

W-101 Hi Wool 120 kg/m3 50/50

W-212-II Hi Wool 110kg/m3 75/25

Boong W-105-II Hi Wool 120kg/m3 50/50

A30
Vách W-104 Hi Wool 120/110 kg/m3 40/25

Boong D-111 Hi Wool 110 kg/m3 25/25

Tính năng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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BẢNG DỮ LIỆU

•• • • • •200 3 3 3 3

•
175 4 3 4 4 • • • • • •

4 4 • • •150 6 5 4 4

4
125 8 6 5 5 4 4 4 • • •

6 5 4 4 4100 11 9 8 8

4
90 12 11 9 9 9 6 5 4 4 4

9 6 5 5 480 15 12 12 8

5
65 16 16 12 9 9 8 5 5 5 4

12 9 8 6 650 25 20 16 10

6
40 30 25 20 12 16 12 9 8 8 6

16 12 9 8 832 36 25 20 16

8
25 42 36 30 20 20 12 9 9 8 6

20 16 12 9 920 49 36 30 24

9
15 56 42 36 24 25 16 12 9 9 8

25 16 12 11 1010 70 49 42 25
20 25 30(Sm) 30(Lg) 40 50 60 65 70 75

0.99 0.88

1 0.84
80 0.56 0.93 1 1 0.88

1 0.89
50

60 0.48 0.85 1

100 0.64 0.91 1
120 0.69 0.89 0.95

250 500 1000 2000

Tỷ lệ hấp thụ âm Bông khoáng: 100 kg/m3

Frequency (Hz)

Mineral Wool 50mm Air Layer (None)

Mineral Wool 25mm Air Layer 100 mm

Mineral Wool 25mm Air Layer (None)

Hiệu suất cách nhiệt theo tỷ trọng

Hiệu suất hấp thụ tiếng ồn

Thông số kỹ thuật đóng gói 

* Loại kiện bọc ống

NRC theo chiều dày Bảng tham chiếu chống cháy

M
ức

 đ
ộ 

ồn
 n

ơi
 là

m
 v

iệ
c 

ch
o 

ph
ép

 

Hi
ệu

 s
uấ

t c
hố

ng
 ă

n 
m

òn

Chứng mình chất lượng của Bông gốm qua bảng dữ liệuCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINA
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0.5 × 1

(kg/m3) 25 50 75 80 100
5 4

80 16 8 5 5 4
100 16 8 5 5 3

60 16 9 6

3
120 12 6 4 5 3
110 12 6 4 5

3
160 12 6 4 4 3
140 12 6 4 4

3
200 12 3 4 3 3
180 12 4 4 4

* Loại kiện tấm

Sản phẩm
Nỉ

Tấm

Chiều dày (mm)

Kích thước

Thông số
A (mm)

Chiều dày (mm)

Chiều dày
(mm)

Tỷ trọng
(kg/ m3)

Tần số (Hz) Hệ số giảm tiếng ồn
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Giới thiệu

Lịch sử

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

GIỚI THIỆU VINAcorp. (được biết đến là công ty TNHH đầu tư và sản
xuất VINA) là một nhà phân phối các sản phẩm nội thất tại
Việt Nam, với phạm vi lĩnh vực nội thất rộng khắp đáp ứng
mọi yêu cầu từ nội thất hàng hải, nội thất văn phòng, giải 
pháp nhà kho, nội thất ngoài trời...
Phương châm của chúng tôi là đưa ra nhưng mức giá thấp 
nhất bằng việc đưa các sản phẩm nội thất sản xuất trực tiếp
đến tận tay người sử dụng. Với những kỹ sư giàu kinh
nghiệm, chúng tôi có thể tạo ra những sản phẩm khác nhau
đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. 

Thành lập Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất VINA

Đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA
                                             (VINAcorp.)

Đạt chứng chỉ ISO 9001:2015

Liên hệ

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

ĐIỆN THOẠI
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- Cách nhiệt cho các bể chứa, nồi hơi và các thiết bị nhiệt khác nhau
- Cách nhiệt cho sàn bê tông và sàn boong
- Lõi cho tường cách âm và các công trình chống cháy và kết cấu chống cháy
- Ngăn chặn ngưng tụ và cách nhiệt của các tòa nhà
- Hấp thụ âm thanh cho phòng máy và các thiết bị tạo tiếng ồn khác 

Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Được tạo ra bằng nhựa nhiệt rắn và chống thấm nước,
Bông khoáng dạng tấm là vật liệu hoàn hảo cho các 
ứng dụng cách nhiệt, hấp thụ âm thanh và chịu nhiệt và 
có nhiều loại và thông số kỹ thuật áp dụng cho nhiều lĩnh
vực khác nhau.

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Tính năng

Ứng dụng

- Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
- Dễ dàng lắp đặt
- Kinh tế cao, tiết kiệm chi phí
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Thông số kỹ thuật nhiều loại để lựa chọn.

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM
Thông số kỹ thuật

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM

Vật liệu chống cháy cách nhiệt

Bông khoáng là một sợi cách nhiệt tổng hợp
được làm từ vật liệu vô cơ như khoáng chất 
canxi silicat, được nấu chảy ở nhiệt độ cao, 
được xử lý thành sợi dưới lực ly tâm lớn, 
và được hình thành nhờ chất kết dính.

BÔNG KHOÁNG

Bông khoáng là một vật liệu cách nhiệt thiết yếu cho xây dựng,
cơ sở công nghiệp và các ứng dụng trong nghành đóng tàu yêu
cầu giữ nhiệt, làm mát, cách nhiệt, chống cháy, hấp thụ âm thanh,
và phòng chống ngưng tụ.

Nộ
i d

un
g 1. Bông khoáng dạng tấm 

2. Bông khoáng bọc ống

3. Bông khoáng dạng cuộn

5. Bông khoáng dạng cuộn lưới

6. Bông khoáng xẻ phiến

7. Bông khoáng rời 

8. Bông khoáng cao cấp4. Bông khoáng dạng cuộn
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- Ứng dụng cách nhiệt các ống và đường ống

Khả năng chống va đập mạnh mẽ, dễ cài đặt và cung 
cấp hiệu suất cách nhiệt cao, bông khoáng bọc ống
là vật liệu cách nhiệt hoàn hảo cho các loại ống và 
đường ống

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG

Ứng dụng
- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời
- Rất dễ lắp đặt
- Chi phí lắp đặt và bảo dưỡng thấp
- Nhẹ nhưng khả năng chịu va đập cực tốt
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Tỉ trọng có thể khác nhau phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật
* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 
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Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Ứng dụng ách nhiệt cho trần nhà trung cư, hệ thống ống dẫn, bể chứa nước...

Thông số
Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 

biến dạng
(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60 50

75

1

5
3

trên 600

0.035 0.043

0.034 0.04280,100 25
50
75

10 
5
3 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn cung cấp khả năng cách nhiệt và hấp 
thụ âm thanh tuyệt vời và có thể được cài đặt dễ dàng, bất kể 
bề mặt phức tạp như thế nào 

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN

- Khả năng cách nhiệt tuyệt với
- Dễ dàng vận chuyển và sắp xếp lưu trữ
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp
- Tính kinh tế cao

MINERAL WOOL - BLANKET
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* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

- Cách nhiệt cho các đường ống lớn trong các nhà máy năng lượng hạt nhân, các nhà máy 
hóa chất lớn và cho các bể chứa, đường ống và tàu thủy...
- Hấp thụ âm thanh và cách âm cho các cơ sở tạo tiếng ồn và nhiệt lớn 

Thông số Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60

50
75
100

1 1~10 Trên 600

0.035 0.043

0.034 0.042
80,100 25

50
75 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn lưới là một loại chất chống rung vật 
liệu cách nhiệt, nó cung cấp khả năng cách nhiệt tuyệt vời dưới 
nhiệt độ cực kỳ cao. Ngoài ra, sự linh hoạt làm cho nó trở thành
vật liệu cách nhiệt cao hoàn hảo cho các thiết bị nhiệt có cấu 
tạo phức tạp.

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời ở nhiệt độ cực kỳ cao
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Cách nhiệt có các đường ống lớn, bể tròn và tàu thủy

Với cường độ nén tuyệt với và khả năng ứng dụng cao, bông 
khoáng dạng xẻ phiến là lựa chọn hoàn hảo cho việc cách nhiệt
cho các công trình kết cấu lớn.

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN

- Hoàn hảo cho cách nhiệt của ống khoan lớn và bể tròn
- Không yêu cầu lớp hút ẩm bổ sung
- Cường độ nén tuyệt vời
- Dễ dàng để lắp đặt

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN Tỷ trọng 
tiêu chuẩn

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

80

25

1 1~5 Trên 600 Nhỏ hơn
0.040

Nhỏ hơn
0.052

50

75

100

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, vải bạc... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Phun cách nhiệt cho trần tường
- Điền đầy cách nhiệt vào chai oxy và các thiết bị làm lạnh khác
- Điền đầy cách nhiệt vào vách ngăn chịu lực bên trong
- Điền đầy cách nhiệt vào thiệt bị nhiệt có hình dạng kết cấu không đều, phức tạp

Cấu tạo bông dạng rời, Bông khoáng rời rất dễ dàng cho 
việc phun và điền vào trong các kết cấu, đặc biệt là các
kết cấu phức tạp

BÔNG KHOÁNG RỜI

- Là một loại vật liệu không cháy

BÔNG KHOÁNG RỜI Đơn vị 
đóng gói
(kg/bag)

Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

(kg/bag)

20 40~150 Nhỏ hơn 0.044 Trên 650

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Các giá trị thông số kỹ thuật tính năng trên chỉ áp dụng cho bông khoáng rời và có thể phụ thuộc vào phương
pháp ứng dụng. 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINA
Add: Xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Email: kevin@vinacorp.com.vn Website: vinacorp.com.vn  / 
Tel: +84 (0) 964 760 044  /  +64 9722 0497

Như tên sản phẩm bông khoáng cao cấp, đây là loại 
bông khoáng được sử dụng trong các kết cấu được 
phân cấp chống cháy hạng A như định nghĩa trong 
SOLAS (International Convention for the Safety of Life
at Sea) Bông khoáng cao cấp thuộc sở hữu chứng 
nhận từ châu và chính phủ Mỹ, đăng kiểm tàu và nhiều 
đại diện trên toàn cầu.

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

- Khả năng chịu nhiệt và vật liệu chịu lửa vượt trội
- Hiệu suất cách âm và hấp thụ âm thanh tuyệt vời
- Một vật liệu không cháy

* Tiêu chuẩn: IMO Res. A.754 

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

Loại
Tỷ trọng 

tiêu chuẩn
(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Tấm 2 110,120

25
50
75
100

0.5
1 1 Trên 600 0.036 0.043

Vách và boong cấp A

Loại Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

A60
Vách

W-101 Hi Wool 120 kg/m3 50/50

W-212-II Hi Wool 110kg/m3 75/25

Boong W-105-II Hi Wool 120kg/m3 50/50

A30
Vách W-104 Hi Wool 120/110 kg/m3 40/25

Boong D-111 Hi Wool 110 kg/m3 25/25

Tính năng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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BẢNG DỮ LIỆU

•• • • • •200 3 3 3 3

•
175 4 3 4 4 • • • • • •

4 4 • • •150 6 5 4 4

4
125 8 6 5 5 4 4 4 • • •

6 5 4 4 4100 11 9 8 8

4
90 12 11 9 9 9 6 5 4 4 4

9 6 5 5 480 15 12 12 8

5
65 16 16 12 9 9 8 5 5 5 4

12 9 8 6 650 25 20 16 10

6
40 30 25 20 12 16 12 9 8 8 6

16 12 9 8 832 36 25 20 16

8
25 42 36 30 20 20 12 9 9 8 6

20 16 12 9 920 49 36 30 24

9
15 56 42 36 24 25 16 12 9 9 8

25 16 12 11 1010 70 49 42 25
20 25 30(Sm) 30(Lg) 40 50 60 65 70 75

0.99 0.88

1 0.84
80 0.56 0.93 1 1 0.88

1 0.89
50

60 0.48 0.85 1

100 0.64 0.91 1
120 0.69 0.89 0.95

250 500 1000 2000

Tỷ lệ hấp thụ âm Bông khoáng: 100 kg/m3

Frequency (Hz)

Mineral Wool 50mm Air Layer (None)

Mineral Wool 25mm Air Layer 100 mm

Mineral Wool 25mm Air Layer (None)

Hiệu suất cách nhiệt theo tỷ trọng

Hiệu suất hấp thụ tiếng ồn

Thông số kỹ thuật đóng gói 

* Loại kiện bọc ống

NRC theo chiều dày Bảng tham chiếu chống cháy

M
ức

 đ
ộ 

ồn
 n

ơi
 là

m
 v

iệ
c 

ch
o 

ph
ép

 

Hi
ệu

 s
uấ

t c
hố

ng
 ă

n 
m

òn

Chứng mình chất lượng của Bông gốm qua bảng dữ liệuCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINA
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0.5 × 1

(kg/m3) 25 50 75 80 100
5 4

80 16 8 5 5 4
100 16 8 5 5 3

60 16 9 6

3
120 12 6 4 5 3
110 12 6 4 5

3
160 12 6 4 4 3
140 12 6 4 4

3
200 12 3 4 3 3
180 12 4 4 4

* Loại kiện tấm

Sản phẩm
Nỉ

Tấm

Chiều dày (mm)

Kích thước

Thông số
A (mm)

Chiều dày (mm)

Chiều dày
(mm)

Tỷ trọng
(kg/ m3)

Tần số (Hz) Hệ số giảm tiếng ồn
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Giới thiệu

Lịch sử

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

GIỚI THIỆU VINAcorp. (được biết đến là công ty TNHH đầu tư và sản
xuất VINA) là một nhà phân phối các sản phẩm nội thất tại
Việt Nam, với phạm vi lĩnh vực nội thất rộng khắp đáp ứng
mọi yêu cầu từ nội thất hàng hải, nội thất văn phòng, giải 
pháp nhà kho, nội thất ngoài trời...
Phương châm của chúng tôi là đưa ra nhưng mức giá thấp 
nhất bằng việc đưa các sản phẩm nội thất sản xuất trực tiếp
đến tận tay người sử dụng. Với những kỹ sư giàu kinh
nghiệm, chúng tôi có thể tạo ra những sản phẩm khác nhau
đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. 

Thành lập Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất VINA

Đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA
                                             (VINAcorp.)

Đạt chứng chỉ ISO 9001:2015

Liên hệ

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

ĐIỆN THOẠI
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- Cách nhiệt cho các bể chứa, nồi hơi và các thiết bị nhiệt khác nhau
- Cách nhiệt cho sàn bê tông và sàn boong
- Lõi cho tường cách âm và các công trình chống cháy và kết cấu chống cháy
- Ngăn chặn ngưng tụ và cách nhiệt của các tòa nhà
- Hấp thụ âm thanh cho phòng máy và các thiết bị tạo tiếng ồn khác 

Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Được tạo ra bằng nhựa nhiệt rắn và chống thấm nước,
Bông khoáng dạng tấm là vật liệu hoàn hảo cho các 
ứng dụng cách nhiệt, hấp thụ âm thanh và chịu nhiệt và 
có nhiều loại và thông số kỹ thuật áp dụng cho nhiều lĩnh
vực khác nhau.

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Tính năng

Ứng dụng

- Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
- Dễ dàng lắp đặt
- Kinh tế cao, tiết kiệm chi phí
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Thông số kỹ thuật nhiều loại để lựa chọn.

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM
Thông số kỹ thuật

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM

Vật liệu chống cháy cách nhiệt

Bông khoáng là một sợi cách nhiệt tổng hợp
được làm từ vật liệu vô cơ như khoáng chất 
canxi silicat, được nấu chảy ở nhiệt độ cao, 
được xử lý thành sợi dưới lực ly tâm lớn, 
và được hình thành nhờ chất kết dính.

BÔNG KHOÁNG

Bông khoáng là một vật liệu cách nhiệt thiết yếu cho xây dựng,
cơ sở công nghiệp và các ứng dụng trong nghành đóng tàu yêu
cầu giữ nhiệt, làm mát, cách nhiệt, chống cháy, hấp thụ âm thanh,
và phòng chống ngưng tụ.

Nộ
i d

un
g 1. Bông khoáng dạng tấm 

2. Bông khoáng bọc ống

3. Bông khoáng dạng cuộn

5. Bông khoáng dạng cuộn lưới

6. Bông khoáng xẻ phiến

7. Bông khoáng rời 

8. Bông khoáng cao cấp4. Bông khoáng dạng cuộn
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- Ứng dụng cách nhiệt các ống và đường ống

Khả năng chống va đập mạnh mẽ, dễ cài đặt và cung 
cấp hiệu suất cách nhiệt cao, bông khoáng bọc ống
là vật liệu cách nhiệt hoàn hảo cho các loại ống và 
đường ống

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG

Ứng dụng
- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời
- Rất dễ lắp đặt
- Chi phí lắp đặt và bảo dưỡng thấp
- Nhẹ nhưng khả năng chịu va đập cực tốt
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Tỉ trọng có thể khác nhau phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật
* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 
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Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Ứng dụng ách nhiệt cho trần nhà trung cư, hệ thống ống dẫn, bể chứa nước...

Thông số
Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 

biến dạng
(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60 50

75

1

5
3

trên 600

0.035 0.043

0.034 0.04280,100 25
50
75

10 
5
3 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn cung cấp khả năng cách nhiệt và hấp 
thụ âm thanh tuyệt vời và có thể được cài đặt dễ dàng, bất kể 
bề mặt phức tạp như thế nào 

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN

- Khả năng cách nhiệt tuyệt với
- Dễ dàng vận chuyển và sắp xếp lưu trữ
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp
- Tính kinh tế cao

MINERAL WOOL - BLANKET
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* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

- Cách nhiệt cho các đường ống lớn trong các nhà máy năng lượng hạt nhân, các nhà máy 
hóa chất lớn và cho các bể chứa, đường ống và tàu thủy...
- Hấp thụ âm thanh và cách âm cho các cơ sở tạo tiếng ồn và nhiệt lớn 

Thông số Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60

50
75
100

1 1~10 Trên 600

0.035 0.043

0.034 0.042
80,100 25

50
75 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn lưới là một loại chất chống rung vật 
liệu cách nhiệt, nó cung cấp khả năng cách nhiệt tuyệt vời dưới 
nhiệt độ cực kỳ cao. Ngoài ra, sự linh hoạt làm cho nó trở thành
vật liệu cách nhiệt cao hoàn hảo cho các thiết bị nhiệt có cấu 
tạo phức tạp.

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời ở nhiệt độ cực kỳ cao
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Cách nhiệt có các đường ống lớn, bể tròn và tàu thủy

Với cường độ nén tuyệt với và khả năng ứng dụng cao, bông 
khoáng dạng xẻ phiến là lựa chọn hoàn hảo cho việc cách nhiệt
cho các công trình kết cấu lớn.

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN

- Hoàn hảo cho cách nhiệt của ống khoan lớn và bể tròn
- Không yêu cầu lớp hút ẩm bổ sung
- Cường độ nén tuyệt vời
- Dễ dàng để lắp đặt

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN Tỷ trọng 
tiêu chuẩn

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

80

25

1 1~5 Trên 600 Nhỏ hơn
0.040

Nhỏ hơn
0.052

50

75

100

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, vải bạc... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Phun cách nhiệt cho trần tường
- Điền đầy cách nhiệt vào chai oxy và các thiết bị làm lạnh khác
- Điền đầy cách nhiệt vào vách ngăn chịu lực bên trong
- Điền đầy cách nhiệt vào thiệt bị nhiệt có hình dạng kết cấu không đều, phức tạp

Cấu tạo bông dạng rời, Bông khoáng rời rất dễ dàng cho 
việc phun và điền vào trong các kết cấu, đặc biệt là các
kết cấu phức tạp

BÔNG KHOÁNG RỜI

- Là một loại vật liệu không cháy

BÔNG KHOÁNG RỜI
Đơn vị 

đóng gói
(kg/bag)

Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

(kg/bag)

20 40~150 Nhỏ hơn 0.044 Trên 650

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Các giá trị thông số kỹ thuật tính năng trên chỉ áp dụng cho bông khoáng rời và có thể phụ thuộc vào phương
pháp ứng dụng. 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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Như tên sản phẩm bông khoáng cao cấp, đây là loại 
bông khoáng được sử dụng trong các kết cấu được 
phân cấp chống cháy hạng A như định nghĩa trong 
SOLAS (International Convention for the Safety of Life
at Sea) Bông khoáng cao cấp thuộc sở hữu chứng 
nhận từ châu và chính phủ Mỹ, đăng kiểm tàu và nhiều 
đại diện trên toàn cầu.

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

- Khả năng chịu nhiệt và vật liệu chịu lửa vượt trội
- Hiệu suất cách âm và hấp thụ âm thanh tuyệt vời
- Một vật liệu không cháy

* Tiêu chuẩn: IMO Res. A.754 

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

Loại
Tỷ trọng 

tiêu chuẩn
(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Tấm 2 110,120

25
50
75
100

0.5
1 1 Trên 600 0.036 0.043

Vách và boong cấp A

Loại Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

A60
Vách

W-101 Hi Wool 120 kg/m3 50/50

W-212-II Hi Wool 110kg/m3 75/25

Boong W-105-II Hi Wool 120kg/m3 50/50

A30
Vách W-104 Hi Wool 120/110 kg/m3 40/25

Boong D-111 Hi Wool 110 kg/m3 25/25

Tính năng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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BẢNG DỮ LIỆU

•• • • • •200 3 3 3 3

•
175 4 3 4 4 • • • • • •

4 4 • • •150 6 5 4 4

4
125 8 6 5 5 4 4 4 • • •

6 5 4 4 4100 11 9 8 8

4
90 12 11 9 9 9 6 5 4 4 4

9 6 5 5 480 15 12 12 8

5
65 16 16 12 9 9 8 5 5 5 4

12 9 8 6 650 25 20 16 10

6
40 30 25 20 12 16 12 9 8 8 6

16 12 9 8 832 36 25 20 16

8
25 42 36 30 20 20 12 9 9 8 6

20 16 12 9 920 49 36 30 24

9
15 56 42 36 24 25 16 12 9 9 8

25 16 12 11 1010 70 49 42 25
20 25 30(Sm) 30(Lg) 40 50 60 65 70 75

0.99 0.88

1 0.84
80 0.56 0.93 1 1 0.88

1 0.89
50

60 0.48 0.85 1

100 0.64 0.91 1
120 0.69 0.89 0.95

250 500 1000 2000

Tỷ lệ hấp thụ âm Bông khoáng: 100 kg/m3

Frequency (Hz)

Mineral Wool 50mm Air Layer (None)

Mineral Wool 25mm Air Layer 100 mm

Mineral Wool 25mm Air Layer (None)

Hiệu suất cách nhiệt theo tỷ trọng

Hiệu suất hấp thụ tiếng ồn

Thông số kỹ thuật đóng gói 

* Loại kiện bọc ống

NRC theo chiều dày Bảng tham chiếu chống cháy

M
ức

 đ
ộ 

ồn
 n

ơi
 là

m
 v

iệ
c 

ch
o 

ph
ép

 

Hi
ệu

 s
uấ

t c
hố

ng
 ă

n 
m

òn

Chứng mình chất lượng của Bông gốm qua bảng dữ liệuCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINA
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0.5 × 1

(kg/m3) 25 50 75 80 100
5 4

80 16 8 5 5 4
100 16 8 5 5 3

60 16 9 6

3
120 12 6 4 5 3
110 12 6 4 5

3
160 12 6 4 4 3
140 12 6 4 4

3
200 12 3 4 3 3
180 12 4 4 4

* Loại kiện tấm

Sản phẩm
Nỉ

Tấm

Chiều dày (mm)

Kích thước

Thông số
A (mm)

Chiều dày (mm)

Chiều dày
(mm)

Tỷ trọng
(kg/ m3)

Tần số (Hz) Hệ số giảm tiếng ồn
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Giới thiệu

Lịch sử

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

GIỚI THIỆU VINAcorp. (được biết đến là công ty TNHH đầu tư và sản
xuất VINA) là một nhà phân phối các sản phẩm nội thất tại
Việt Nam, với phạm vi lĩnh vực nội thất rộng khắp đáp ứng
mọi yêu cầu từ nội thất hàng hải, nội thất văn phòng, giải 
pháp nhà kho, nội thất ngoài trời...
Phương châm của chúng tôi là đưa ra nhưng mức giá thấp 
nhất bằng việc đưa các sản phẩm nội thất sản xuất trực tiếp
đến tận tay người sử dụng. Với những kỹ sư giàu kinh
nghiệm, chúng tôi có thể tạo ra những sản phẩm khác nhau
đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. 

Thành lập Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất VINA

Đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA
                                             (VINAcorp.)

Đạt chứng chỉ ISO 9001:2015

Liên hệ

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

ĐIỆN THOẠI
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- Cách nhiệt cho các bể chứa, nồi hơi và các thiết bị nhiệt khác nhau
- Cách nhiệt cho sàn bê tông và sàn boong
- Lõi cho tường cách âm và các công trình chống cháy và kết cấu chống cháy
- Ngăn chặn ngưng tụ và cách nhiệt của các tòa nhà
- Hấp thụ âm thanh cho phòng máy và các thiết bị tạo tiếng ồn khác 

Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Được tạo ra bằng nhựa nhiệt rắn và chống thấm nước,
Bông khoáng dạng tấm là vật liệu hoàn hảo cho các 
ứng dụng cách nhiệt, hấp thụ âm thanh và chịu nhiệt và 
có nhiều loại và thông số kỹ thuật áp dụng cho nhiều lĩnh
vực khác nhau.

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Tính năng

Ứng dụng

- Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
- Dễ dàng lắp đặt
- Kinh tế cao, tiết kiệm chi phí
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Thông số kỹ thuật nhiều loại để lựa chọn.

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM
Thông số kỹ thuật

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM

Vật liệu chống cháy cách nhiệt

Bông khoáng là một sợi cách nhiệt tổng hợp
được làm từ vật liệu vô cơ như khoáng chất 
canxi silicat, được nấu chảy ở nhiệt độ cao, 
được xử lý thành sợi dưới lực ly tâm lớn, 
và được hình thành nhờ chất kết dính.

BÔNG KHOÁNG

Bông khoáng là một vật liệu cách nhiệt thiết yếu cho xây dựng,
cơ sở công nghiệp và các ứng dụng trong nghành đóng tàu yêu
cầu giữ nhiệt, làm mát, cách nhiệt, chống cháy, hấp thụ âm thanh,
và phòng chống ngưng tụ.

Nộ
i d

un
g 1. Bông khoáng dạng tấm 

2. Bông khoáng bọc ống

3. Bông khoáng dạng cuộn

5. Bông khoáng dạng cuộn lưới

6. Bông khoáng xẻ phiến

7. Bông khoáng rời 

8. Bông khoáng cao cấp4. Bông khoáng dạng cuộn
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- Ứng dụng cách nhiệt các ống và đường ống

Khả năng chống va đập mạnh mẽ, dễ cài đặt và cung 
cấp hiệu suất cách nhiệt cao, bông khoáng bọc ống
là vật liệu cách nhiệt hoàn hảo cho các loại ống và 
đường ống

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG

Ứng dụng
- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời
- Rất dễ lắp đặt
- Chi phí lắp đặt và bảo dưỡng thấp
- Nhẹ nhưng khả năng chịu va đập cực tốt
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Tỉ trọng có thể khác nhau phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật
* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 
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Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Ứng dụng ách nhiệt cho trần nhà trung cư, hệ thống ống dẫn, bể chứa nước...

Thông số
Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 

biến dạng
(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60 50

75

1

5
3

trên 600

0.035 0.043

0.034 0.04280,100 25
50
75

10 
5
3 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn cung cấp khả năng cách nhiệt và hấp 
thụ âm thanh tuyệt vời và có thể được cài đặt dễ dàng, bất kể 
bề mặt phức tạp như thế nào 

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN

- Khả năng cách nhiệt tuyệt với
- Dễ dàng vận chuyển và sắp xếp lưu trữ
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp
- Tính kinh tế cao

MINERAL WOOL - BLANKET
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* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

- Cách nhiệt cho các đường ống lớn trong các nhà máy năng lượng hạt nhân, các nhà máy 
hóa chất lớn và cho các bể chứa, đường ống và tàu thủy...
- Hấp thụ âm thanh và cách âm cho các cơ sở tạo tiếng ồn và nhiệt lớn 

Thông số Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60

50
75
100

1 1~10 Trên 600

0.035 0.043

0.034 0.042
80,100 25

50
75 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn lưới là một loại chất chống rung vật 
liệu cách nhiệt, nó cung cấp khả năng cách nhiệt tuyệt vời dưới 
nhiệt độ cực kỳ cao. Ngoài ra, sự linh hoạt làm cho nó trở thành
vật liệu cách nhiệt cao hoàn hảo cho các thiết bị nhiệt có cấu 
tạo phức tạp.

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời ở nhiệt độ cực kỳ cao
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Cách nhiệt có các đường ống lớn, bể tròn và tàu thủy

Với cường độ nén tuyệt với và khả năng ứng dụng cao, bông 
khoáng dạng xẻ phiến là lựa chọn hoàn hảo cho việc cách nhiệt
cho các công trình kết cấu lớn.

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN

- Hoàn hảo cho cách nhiệt của ống khoan lớn và bể tròn
- Không yêu cầu lớp hút ẩm bổ sung
- Cường độ nén tuyệt vời
- Dễ dàng để lắp đặt

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN Tỷ trọng 
tiêu chuẩn

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

80

25

1 1~5 Trên 600 Nhỏ hơn
0.040

Nhỏ hơn
0.052

50

75

100

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, vải bạc... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Phun cách nhiệt cho trần tường
- Điền đầy cách nhiệt vào chai oxy và các thiết bị làm lạnh khác
- Điền đầy cách nhiệt vào vách ngăn chịu lực bên trong
- Điền đầy cách nhiệt vào thiệt bị nhiệt có hình dạng kết cấu không đều, phức tạp

Cấu tạo bông dạng rời, Bông khoáng rời rất dễ dàng cho 
việc phun và điền vào trong các kết cấu, đặc biệt là các
kết cấu phức tạp

BÔNG KHOÁNG RỜI

- Là một loại vật liệu không cháy

BÔNG KHOÁNG RỜI
Đơn vị 

đóng gói
(kg/bag)

Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

(kg/bag)

20 40~150 Nhỏ hơn 0.044 Trên 650

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Các giá trị thông số kỹ thuật tính năng trên chỉ áp dụng cho bông khoáng rời và có thể phụ thuộc vào phương
pháp ứng dụng. 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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Như tên sản phẩm bông khoáng cao cấp, đây là loại 
bông khoáng được sử dụng trong các kết cấu được 
phân cấp chống cháy hạng A như định nghĩa trong 
SOLAS (International Convention for the Safety of Life
at Sea) Bông khoáng cao cấp thuộc sở hữu chứng 
nhận từ châu và chính phủ Mỹ, đăng kiểm tàu và nhiều 
đại diện trên toàn cầu.

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

- Khả năng chịu nhiệt và vật liệu chịu lửa vượt trội
- Hiệu suất cách âm và hấp thụ âm thanh tuyệt vời
- Một vật liệu không cháy

* Tiêu chuẩn: IMO Res. A.754 

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

Loại
Tỷ trọng 

tiêu chuẩn
(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Tấm 2 110,120

25
50
75
100

0.5
1 1 Trên 600 0.036 0.043

Vách và boong cấp A

Loại Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

A60
Vách

W-101 Hi Wool 120 kg/m3 50/50

W-212-II Hi Wool 110kg/m3 75/25

Boong W-105-II Hi Wool 120kg/m3 50/50

A30
Vách W-104 Hi Wool 120/110 kg/m3 40/25

Boong D-111 Hi Wool 110 kg/m3 25/25

Tính năng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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BẢNG DỮ LIỆU

•• • • • •200 3 3 3 3

•
175 4 3 4 4 • • • • • •

4 4 • • •150 6 5 4 4

4
125 8 6 5 5 4 4 4 • • •

6 5 4 4 4100 11 9 8 8

4
90 12 11 9 9 9 6 5 4 4 4

9 6 5 5 480 15 12 12 8

5
65 16 16 12 9 9 8 5 5 5 4

12 9 8 6 650 25 20 16 10

6
40 30 25 20 12 16 12 9 8 8 6

16 12 9 8 832 36 25 20 16

8
25 42 36 30 20 20 12 9 9 8 6

20 16 12 9 920 49 36 30 24

9
15 56 42 36 24 25 16 12 9 9 8

25 16 12 11 1010 70 49 42 25
20 25 30(Sm) 30(Lg) 40 50 60 65 70 75

0.99 0.88

1 0.84
80 0.56 0.93 1 1 0.88

1 0.89
50

60 0.48 0.85 1

100 0.64 0.91 1
120 0.69 0.89 0.95

250 500 1000 2000

Tỷ lệ hấp thụ âm Bông khoáng: 100 kg/m3

Frequency (Hz)

Mineral Wool 50mm Air Layer (None)

Mineral Wool 25mm Air Layer 100 mm

Mineral Wool 25mm Air Layer (None)

Hiệu suất cách nhiệt theo tỷ trọng

Hiệu suất hấp thụ tiếng ồn

Thông số kỹ thuật đóng gói 

* Loại kiện bọc ống

NRC theo chiều dày Bảng tham chiếu chống cháy

M
ức

 đ
ộ 

ồn
 n

ơi
 là

m
 v

iệ
c 

ch
o 

ph
ép

 

Hi
ệu

 s
uấ

t c
hố

ng
 ă

n 
m

òn

Chứng mình chất lượng của Bông gốm qua bảng dữ liệuCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINA
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0.5 × 1

(kg/m3) 25 50 75 80 100
5 4

80 16 8 5 5 4
100 16 8 5 5 3

60 16 9 6

3
120 12 6 4 5 3
110 12 6 4 5

3
160 12 6 4 4 3
140 12 6 4 4

3
200 12 3 4 3 3
180 12 4 4 4

* Loại kiện tấm

Sản phẩm
Nỉ

Tấm

Chiều dày (mm)

Kích thước

Thông số
A (mm)

Chiều dày (mm)

Chiều dày
(mm)

Tỷ trọng
(kg/ m3)

Tần số (Hz) Hệ số giảm tiếng ồn
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Giới thiệu

Lịch sử

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

GIỚI THIỆU VINAcorp. (được biết đến là công ty TNHH đầu tư và sản
xuất VINA) là một nhà phân phối các sản phẩm nội thất tại
Việt Nam, với phạm vi lĩnh vực nội thất rộng khắp đáp ứng
mọi yêu cầu từ nội thất hàng hải, nội thất văn phòng, giải 
pháp nhà kho, nội thất ngoài trời...
Phương châm của chúng tôi là đưa ra nhưng mức giá thấp 
nhất bằng việc đưa các sản phẩm nội thất sản xuất trực tiếp
đến tận tay người sử dụng. Với những kỹ sư giàu kinh
nghiệm, chúng tôi có thể tạo ra những sản phẩm khác nhau
đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. 

Thành lập Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất VINA

Đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA
                                             (VINAcorp.)

Đạt chứng chỉ ISO 9001:2015

Liên hệ

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

ĐIỆN THOẠI
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- Cách nhiệt cho các bể chứa, nồi hơi và các thiết bị nhiệt khác nhau
- Cách nhiệt cho sàn bê tông và sàn boong
- Lõi cho tường cách âm và các công trình chống cháy và kết cấu chống cháy
- Ngăn chặn ngưng tụ và cách nhiệt của các tòa nhà
- Hấp thụ âm thanh cho phòng máy và các thiết bị tạo tiếng ồn khác 

Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Được tạo ra bằng nhựa nhiệt rắn và chống thấm nước,
Bông khoáng dạng tấm là vật liệu hoàn hảo cho các 
ứng dụng cách nhiệt, hấp thụ âm thanh và chịu nhiệt và 
có nhiều loại và thông số kỹ thuật áp dụng cho nhiều lĩnh
vực khác nhau.

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Tính năng

Ứng dụng

- Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
- Dễ dàng lắp đặt
- Kinh tế cao, tiết kiệm chi phí
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Thông số kỹ thuật nhiều loại để lựa chọn.

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM
Thông số kỹ thuật

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM

Vật liệu chống cháy cách nhiệt

Bông khoáng là một sợi cách nhiệt tổng hợp
được làm từ vật liệu vô cơ như khoáng chất 
canxi silicat, được nấu chảy ở nhiệt độ cao, 
được xử lý thành sợi dưới lực ly tâm lớn, 
và được hình thành nhờ chất kết dính.

BÔNG KHOÁNG

Bông khoáng là một vật liệu cách nhiệt thiết yếu cho xây dựng,
cơ sở công nghiệp và các ứng dụng trong nghành đóng tàu yêu
cầu giữ nhiệt, làm mát, cách nhiệt, chống cháy, hấp thụ âm thanh,
và phòng chống ngưng tụ.

Nộ
i d

un
g 1. Bông khoáng dạng tấm 

2. Bông khoáng bọc ống

3. Bông khoáng dạng cuộn

5. Bông khoáng dạng cuộn lưới

6. Bông khoáng xẻ phiến

7. Bông khoáng rời 

8. Bông khoáng cao cấp4. Bông khoáng dạng cuộn
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- Ứng dụng cách nhiệt các ống và đường ống

Khả năng chống va đập mạnh mẽ, dễ cài đặt và cung 
cấp hiệu suất cách nhiệt cao, bông khoáng bọc ống
là vật liệu cách nhiệt hoàn hảo cho các loại ống và 
đường ống

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG

Ứng dụng
- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời
- Rất dễ lắp đặt
- Chi phí lắp đặt và bảo dưỡng thấp
- Nhẹ nhưng khả năng chịu va đập cực tốt
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Tỉ trọng có thể khác nhau phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật
* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 
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Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Ứng dụng ách nhiệt cho trần nhà trung cư, hệ thống ống dẫn, bể chứa nước...

Thông số
Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 

biến dạng
(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60 50

75

1

5
3

trên 600

0.035 0.043

0.034 0.04280,100 25
50
75

10 
5
3 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn cung cấp khả năng cách nhiệt và hấp 
thụ âm thanh tuyệt vời và có thể được cài đặt dễ dàng, bất kể 
bề mặt phức tạp như thế nào 

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN

- Khả năng cách nhiệt tuyệt với
- Dễ dàng vận chuyển và sắp xếp lưu trữ
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp
- Tính kinh tế cao

MINERAL WOOL - BLANKET

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINA
Add: Xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Email: kevin@vinacorp.com.vn Website: vinacorp.com.vn  / 
Tel: +84 (0) 964 760 044  /  +64 9722 0497

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

- Cách nhiệt cho các đường ống lớn trong các nhà máy năng lượng hạt nhân, các nhà máy 
hóa chất lớn và cho các bể chứa, đường ống và tàu thủy...
- Hấp thụ âm thanh và cách âm cho các cơ sở tạo tiếng ồn và nhiệt lớn 

Thông số Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60

50
75
100

1 1~10 Trên 600

0.035 0.043

0.034 0.042
80,100 25

50
75 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn lưới là một loại chất chống rung vật 
liệu cách nhiệt, nó cung cấp khả năng cách nhiệt tuyệt vời dưới 
nhiệt độ cực kỳ cao. Ngoài ra, sự linh hoạt làm cho nó trở thành
vật liệu cách nhiệt cao hoàn hảo cho các thiết bị nhiệt có cấu 
tạo phức tạp.

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời ở nhiệt độ cực kỳ cao
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINA
Add: Xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Email: kevin@vinacorp.com.vn Website: vinacorp.com.vn  / 
Tel: +84 (0) 964 760 044  /  +64 9722 0497

- Cách nhiệt có các đường ống lớn, bể tròn và tàu thủy

Với cường độ nén tuyệt với và khả năng ứng dụng cao, bông 
khoáng dạng xẻ phiến là lựa chọn hoàn hảo cho việc cách nhiệt
cho các công trình kết cấu lớn.

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN

- Hoàn hảo cho cách nhiệt của ống khoan lớn và bể tròn
- Không yêu cầu lớp hút ẩm bổ sung
- Cường độ nén tuyệt vời
- Dễ dàng để lắp đặt

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN Tỷ trọng 
tiêu chuẩn

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

80

25

1 1~5 Trên 600 Nhỏ hơn
0.040

Nhỏ hơn
0.052

50

75

100

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, vải bạc... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Phun cách nhiệt cho trần tường
- Điền đầy cách nhiệt vào chai oxy và các thiết bị làm lạnh khác
- Điền đầy cách nhiệt vào vách ngăn chịu lực bên trong
- Điền đầy cách nhiệt vào thiệt bị nhiệt có hình dạng kết cấu không đều, phức tạp

Cấu tạo bông dạng rời, Bông khoáng rời rất dễ dàng cho 
việc phun và điền vào trong các kết cấu, đặc biệt là các
kết cấu phức tạp

BÔNG KHOÁNG RỜI

- Là một loại vật liệu không cháy

BÔNG KHOÁNG RỜI
Đơn vị 

đóng gói
(kg/bag)

Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

(kg/bag)

20 40~150 Nhỏ hơn 0.044 Trên 650

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Các giá trị thông số kỹ thuật tính năng trên chỉ áp dụng cho bông khoáng rời và có thể phụ thuộc vào phương
pháp ứng dụng. 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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Như tên sản phẩm bông khoáng cao cấp, đây là loại 
bông khoáng được sử dụng trong các kết cấu được 
phân cấp chống cháy hạng A như định nghĩa trong 
SOLAS (International Convention for the Safety of Life
at Sea) Bông khoáng cao cấp thuộc sở hữu chứng 
nhận từ châu và chính phủ Mỹ, đăng kiểm tàu và nhiều 
đại diện trên toàn cầu.

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

- Khả năng chịu nhiệt và vật liệu chịu lửa vượt trội
- Hiệu suất cách âm và hấp thụ âm thanh tuyệt vời
- Một vật liệu không cháy

* Tiêu chuẩn: IMO Res. A.754 

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

Loại
Tỷ trọng 

tiêu chuẩn
(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Tấm 2 110,120

25
50
75

100

0.5
1 1 Trên 600 0.036 0.043

Vách và boong cấp A

Loại Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

A60
Vách

W-101 Hi Wool 120 kg/m3 50/50

W-212-II Hi Wool 110kg/m3 75/25

Boong W-105-II Hi Wool 120kg/m3 50/50

A30
Vách W-104 Hi Wool 120/110 kg/m3 40/25

Boong D-111 Hi Wool 110 kg/m3 25/25

Tính năng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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BẢNG DỮ LIỆU

•• • • • •200 3 3 3 3

•
175 4 3 4 4 • • • • • •

4 4 • • •150 6 5 4 4

4
125 8 6 5 5 4 4 4 • • •

6 5 4 4 4100 11 9 8 8

4
90 12 11 9 9 9 6 5 4 4 4

9 6 5 5 480 15 12 12 8

5
65 16 16 12 9 9 8 5 5 5 4

12 9 8 6 650 25 20 16 10

6
40 30 25 20 12 16 12 9 8 8 6

16 12 9 8 832 36 25 20 16

8
25 42 36 30 20 20 12 9 9 8 6

20 16 12 9 920 49 36 30 24

9
15 56 42 36 24 25 16 12 9 9 8

25 16 12 11 1010 70 49 42 25
20 25 30(Sm) 30(Lg) 40 50 60 65 70 75

0.99 0.88

1 0.84
80 0.56 0.93 1 1 0.88

1 0.89
50

60 0.48 0.85 1

100 0.64 0.91 1
120 0.69 0.89 0.95

250 500 1000 2000

Tỷ lệ hấp thụ âm Bông khoáng: 100 kg/m3

Frequency (Hz)

Mineral Wool 50mm Air Layer (None)

Mineral Wool 25mm Air Layer 100 mm

Mineral Wool 25mm Air Layer (None)

Hiệu suất cách nhiệt theo tỷ trọng

Hiệu suất hấp thụ tiếng ồn

Thông số kỹ thuật đóng gói 

* Loại kiện bọc ống

NRC theo chiều dày Bảng tham chiếu chống cháy

M
ức

 đ
ộ 

ồn
 n

ơi
 là

m
 v

iệ
c 

ch
o 

ph
ép

 

Hi
ệu

 s
uấ

t c
hố

ng
 ă

n 
m

òn

Chứng mình chất lượng của Bông gốm qua bảng dữ liệuCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINA
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0.5 × 1

(kg/m3) 25 50 75 80 100
5 4

80 16 8 5 5 4
100 16 8 5 5 3

60 16 9 6

3
120 12 6 4 5 3
110 12 6 4 5

3
160 12 6 4 4 3
140 12 6 4 4

3
200 12 3 4 3 3
180 12 4 4 4

* Loại kiện tấm

Sản phẩm
Nỉ

Tấm

Chiều dày (mm)

Kích thước

Thông số
A (mm)

Chiều dày (mm)

Chiều dày
(mm)

Tỷ trọng
(kg/ m3)

Tần số (Hz) Hệ số giảm tiếng ồn
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Giới thiệu

Lịch sử

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

GIỚI THIỆU VINAcorp. (được biết đến là công ty TNHH đầu tư và sản
xuất VINA) là một nhà phân phối các sản phẩm nội thất tại
Việt Nam, với phạm vi lĩnh vực nội thất rộng khắp đáp ứng
mọi yêu cầu từ nội thất hàng hải, nội thất văn phòng, giải 
pháp nhà kho, nội thất ngoài trời...
Phương châm của chúng tôi là đưa ra nhưng mức giá thấp 
nhất bằng việc đưa các sản phẩm nội thất sản xuất trực tiếp
đến tận tay người sử dụng. Với những kỹ sư giàu kinh
nghiệm, chúng tôi có thể tạo ra những sản phẩm khác nhau
đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. 

Thành lập Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất VINA

Đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA
                                             (VINAcorp.)

Đạt chứng chỉ ISO 9001:2015

Liên hệ

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

ĐIỆN THOẠI
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- Cách nhiệt cho các bể chứa, nồi hơi và các thiết bị nhiệt khác nhau
- Cách nhiệt cho sàn bê tông và sàn boong
- Lõi cho tường cách âm và các công trình chống cháy và kết cấu chống cháy
- Ngăn chặn ngưng tụ và cách nhiệt của các tòa nhà
- Hấp thụ âm thanh cho phòng máy và các thiết bị tạo tiếng ồn khác 

Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Được tạo ra bằng nhựa nhiệt rắn và chống thấm nước,
Bông khoáng dạng tấm là vật liệu hoàn hảo cho các 
ứng dụng cách nhiệt, hấp thụ âm thanh và chịu nhiệt và 
có nhiều loại và thông số kỹ thuật áp dụng cho nhiều lĩnh
vực khác nhau.

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Tính năng

Ứng dụng

- Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
- Dễ dàng lắp đặt
- Kinh tế cao, tiết kiệm chi phí
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Thông số kỹ thuật nhiều loại để lựa chọn.

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM
Thông số kỹ thuật

BÔNG KHOÁNG DẠNG TẤM

Vật liệu chống cháy cách nhiệt

Bông khoáng là một sợi cách nhiệt tổng hợp
được làm từ vật liệu vô cơ như khoáng chất 
canxi silicat, được nấu chảy ở nhiệt độ cao, 
được xử lý thành sợi dưới lực ly tâm lớn, 
và được hình thành nhờ chất kết dính.

BÔNG KHOÁNG

Bông khoáng là một vật liệu cách nhiệt thiết yếu cho xây dựng,
cơ sở công nghiệp và các ứng dụng trong nghành đóng tàu yêu
cầu giữ nhiệt, làm mát, cách nhiệt, chống cháy, hấp thụ âm thanh,
và phòng chống ngưng tụ.

Nộ
i d

un
g 1. Bông khoáng dạng tấm 

2. Bông khoáng bọc ống

3. Bông khoáng dạng cuộn

5. Bông khoáng dạng cuộn lưới

6. Bông khoáng xẻ phiến

7. Bông khoáng rời 

8. Bông khoáng cao cấp4. Bông khoáng dạng cuộn
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- Ứng dụng cách nhiệt các ống và đường ống

Khả năng chống va đập mạnh mẽ, dễ cài đặt và cung 
cấp hiệu suất cách nhiệt cao, bông khoáng bọc ống
là vật liệu cách nhiệt hoàn hảo cho các loại ống và 
đường ống

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG

Ứng dụng
- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời
- Rất dễ lắp đặt
- Chi phí lắp đặt và bảo dưỡng thấp
- Nhẹ nhưng khả năng chịu va đập cực tốt
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi

BÔNG KHOÁNG BỌC ỐNG Tỷ trọng 
tiêu chuẩn 

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

120
(KS basis
40~200)

25

10 A ~
500 A 1 Over 600 0.035 0.043

30
40
50
70

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Tỉ trọng có thể khác nhau phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật
* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 
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Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

Ứng dụng ách nhiệt cho trần nhà trung cư, hệ thống ống dẫn, bể chứa nước...

Thông số
Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 

biến dạng
(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60 50

75

1

5
3

trên 600

0.035 0.043

0.034 0.04280,100 25
50
75

10 
5
3 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn cung cấp khả năng cách nhiệt và hấp 
thụ âm thanh tuyệt vời và có thể được cài đặt dễ dàng, bất kể 
bề mặt phức tạp như thế nào 

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN

- Khả năng cách nhiệt tuyệt với
- Dễ dàng vận chuyển và sắp xếp lưu trữ
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp
- Tính kinh tế cao

MINERAL WOOL - BLANKET
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* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội

- Cách nhiệt cho các đường ống lớn trong các nhà máy năng lượng hạt nhân, các nhà máy 
hóa chất lớn và cho các bể chứa, đường ống và tàu thủy...
- Hấp thụ âm thanh và cách âm cho các cơ sở tạo tiếng ồn và nhiệt lớn 

Thông số Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Loại Tủ trọng
(kg/m3) Chiều dày

(mm)
Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Loại 1
60

50
75
100

1 1~10 Trên 600

0.035 0.043

0.034 0.042
80,100 25

50
75 0.034 0.042Loại 2 120

Bông khoáng dạng cuộn lưới là một loại chất chống rung vật 
liệu cách nhiệt, nó cung cấp khả năng cách nhiệt tuyệt vời dưới 
nhiệt độ cực kỳ cao. Ngoài ra, sự linh hoạt làm cho nó trở thành
vật liệu cách nhiệt cao hoàn hảo cho các thiết bị nhiệt có cấu 
tạo phức tạp.

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

- Hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời ở nhiệt độ cực kỳ cao
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi
- Dễ dàng lắp đặt trên các bề mặt phức tạp

BÔNG KHOÁNG DẠNG CUỘN LƯỚI

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, băng dính bạc, phủ kim loại... 

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Cách nhiệt có các đường ống lớn, bể tròn và tàu thủy

Với cường độ nén tuyệt với và khả năng ứng dụng cao, bông 
khoáng dạng xẻ phiến là lựa chọn hoàn hảo cho việc cách nhiệt
cho các công trình kết cấu lớn.

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN

- Hoàn hảo cho cách nhiệt của ống khoan lớn và bể tròn
- Không yêu cầu lớp hút ẩm bổ sung
- Cường độ nén tuyệt vời
- Dễ dàng để lắp đặt

BÔNG KHOÁNG XẺ PHIẾN Tỷ trọng 
tiêu chuẩn

(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

80

25

1 1~5 Trên 600 Nhỏ hơn
0.040

Nhỏ hơn
0.052

50

75

100

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Liên hệ nhân viên kinh doanh về các yêu cầu phi tiêu chuẩn
* Có thể được áp dụng cùng với dây lưới, vải bạc... 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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- Phun cách nhiệt cho trần tường
- Điền đầy cách nhiệt vào chai oxy và các thiết bị làm lạnh khác
- Điền đầy cách nhiệt vào vách ngăn chịu lực bên trong
- Điền đầy cách nhiệt vào thiệt bị nhiệt có hình dạng kết cấu không đều, phức tạp

Cấu tạo bông dạng rời, Bông khoáng rời rất dễ dàng cho 
việc phun và điền vào trong các kết cấu, đặc biệt là các
kết cấu phức tạp

BÔNG KHOÁNG RỜI

- Là một loại vật liệu không cháy

BÔNG KHOÁNG RỜI
Đơn vị 

đóng gói
(kg/bag)

Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

(kg/bag)

20 40~150 Nhỏ hơn 0.044 Trên 650

* Các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan : KS L9102 and JIS A9504
* Các giá trị thông số kỹ thuật tính năng trên chỉ áp dụng cho bông khoáng rời và có thể phụ thuộc vào phương
pháp ứng dụng. 

Tính năng

Ứng dụng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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Như tên sản phẩm bông khoáng cao cấp, đây là loại 
bông khoáng được sử dụng trong các kết cấu được 
phân cấp chống cháy hạng A như định nghĩa trong 
SOLAS (International Convention for the Safety of Life
at Sea) Bông khoáng cao cấp thuộc sở hữu chứng 
nhận từ châu và chính phủ Mỹ, đăng kiểm tàu và nhiều 
đại diện trên toàn cầu.

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

- Khả năng chịu nhiệt và vật liệu chịu lửa vượt trội
- Hiệu suất cách âm và hấp thụ âm thanh tuyệt vời
- Một vật liệu không cháy

* Tiêu chuẩn: IMO Res. A.754 

BÔNG KHOÁNG CAO CẤP

Loại
Tỷ trọng 

tiêu chuẩn
(kg/m3)

Thông số tiêu chuẩn Nhiệt độ 
biến dạng

(°C)

Độ dẫn nhiệt 
W/mk

Chiều dày
(mm)

Rộng
(m)

Dài
(m) 20 °C 70 °C

Tấm 2 110,120

25
50
75

100

0.5
1 1 Trên 600 0.036 0.043

Vách và boong cấp A

Loại Tỷ trọng
(kg/m3)

Độ dẫn nhiệt
(W/mk at 70°C)

Nhiệt độ biến dạng
(°C)

A60
Vách

W-101 Hi Wool 120 kg/m3 50/50

W-212-II Hi Wool 110kg/m3 75/25

Boong W-105-II Hi Wool 120kg/m3 50/50

A30
Vách W-104 Hi Wool 120/110 kg/m3 40/25

Boong D-111 Hi Wool 110 kg/m3 25/25

Tính năng

Thông số kỹ thuật

Khả năng cách nhiệt nổi bật và hấp thụ âm thanh vượt trội
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BẢNG DỮ LIỆU

•• • • • •200 3 3 3 3

•
175 4 3 4 4 • • • • • •

4 4 • • •150 6 5 4 4

4
125 8 6 5 5 4 4 4 • • •

6 5 4 4 4100 11 9 8 8

4
90 12 11 9 9 9 6 5 4 4 4

9 6 5 5 480 15 12 12 8

5
65 16 16 12 9 9 8 5 5 5 4

12 9 8 6 650 25 20 16 10

6
40 30 25 20 12 16 12 9 8 8 6

16 12 9 8 832 36 25 20 16

8
25 42 36 30 20 20 12 9 9 8 6

20 16 12 9 920 49 36 30 24

9
15 56 42 36 24 25 16 12 9 9 8

25 16 12 11 1010 70 49 42 25
20 25 30(Sm) 30(Lg) 40 50 60 65 70 75

0.99 0.88

1 0.84
80 0.56 0.93 1 1 0.88

1 0.89
50

60 0.48 0.85 1

100 0.64 0.91 1
120 0.69 0.89 0.95

250 500 1000 2000

Tỷ lệ hấp thụ âm Bông khoáng: 100 kg/m3

Frequency (Hz)

Mineral Wool 50mm Air Layer (None)

Mineral Wool 25mm Air Layer 100 mm

Mineral Wool 25mm Air Layer (None)

Hiệu suất cách nhiệt theo tỷ trọng

Hiệu suất hấp thụ tiếng ồn

Thông số kỹ thuật đóng gói 

* Loại kiện bọc ống

NRC theo chiều dày Bảng tham chiếu chống cháy

M
ức

 đ
ộ 

ồn
 n

ơi
 là

m
 v

iệ
c 

ch
o 

ph
ép

 

Hi
ệu

 s
uấ

t c
hố

ng
 ă

n 
m

òn
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0.5 × 1

(kg/m3) 25 50 75 80 100
5 4

80 16 8 5 5 4
100 16 8 5 5 3

60 16 9 6

3
120 12 6 4 5 3
110 12 6 4 5

3
160 12 6 4 4 3
140 12 6 4 4

3
200 12 3 4 3 3
180 12 4 4 4

* Loại kiện tấm

Sản phẩm
Nỉ

Tấm

Chiều dày (mm)

Kích thước

Thông số
A (mm)

Chiều dày (mm)

Chiều dày
(mm)

Tỷ trọng
(kg/ m3)

Tần số (Hz) Hệ số giảm tiếng ồn
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Giới thiệu

Lịch sử

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

GIỚI THIỆU VINAcorp. (được biết đến là công ty TNHH đầu tư và sản
xuất VINA) là một nhà phân phối các sản phẩm nội thất tại
Việt Nam, với phạm vi lĩnh vực nội thất rộng khắp đáp ứng
mọi yêu cầu từ nội thất hàng hải, nội thất văn phòng, giải 
pháp nhà kho, nội thất ngoài trời...
Phương châm của chúng tôi là đưa ra nhưng mức giá thấp 
nhất bằng việc đưa các sản phẩm nội thất sản xuất trực tiếp
đến tận tay người sử dụng. Với những kỹ sư giàu kinh
nghiệm, chúng tôi có thể tạo ra những sản phẩm khác nhau
đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. 

Thành lập Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất VINA

Đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA
                                             (VINAcorp.)

Đạt chứng chỉ ISO 9001:2015

Liên hệ

CÔNG TY Công ty TNHH đầu tư và sản xuất VINA

ĐỊA CHỈ Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng - Việt Nam

XƯỞNG Việt Nam

ĐIỆN THOẠI
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