
TẤM TIÊU CHUẨN 9.5mm



TẤM THẠCH CAO TIÊU CHUẨN YOSHINO - YOSHINO REGULAR BOARD

Hình tấm Yoshino tiêu chuẩn 9.5mmCạnh vạt

TẤM THẠCH CAO TIÊU CHUẨN YOSHINO 9.5mm 
Tấm thạch cao tiêu chuẩn Yoshino được sử dụng trong trang trí nội thất, gồm phần trần và 
vách của mọi công trình.

QUY CÁCH

Kích thước tấm: 1220 x 2440 x 9.5mm
Trọng lượng: 19kg
Cạnh tấm: cạnh vuông, cạnh vạt Nhật

ĐẶC TRƯNG

1. TÍNH NĂNG PHÒNG HỎA HOẠN

Là vật liệu chống cháy – chuẩn chống cháy của cấu trúc tấm thạch cao.

Với 21% trọng lượng tấm thạch cao là nước, tấm thạch cao, khác với các loại vật liệu khác 
sẽ không bén lửa cho tới giới hạn nhiệt nhất định. Khi nhiệt độ cao, phân tử nước sẽ được giải 
phóng làm mát bề mặt tấm, chậm hóa quá trình bốc cháy, tăng thời gian thoát hiểm trước khi 
xảy ra đám cháy.

Khổ 4 x 8

Dày 9.5mm
Khổ 4 x 8

Dày 8mm



- Thời gian và không gian thi công: thời gian thi công vách gạch gấp 4 lần thời gian thi công 
cùng diện tích vách thạch cao

- Hệ khung đảm bảo độ chắc chắn của vách thạch cao.
- Dễ tạo hình theo thiết kế (hình minh họa)

2. TÍNH ỔN ĐỊNH VỀ KÍCH THƯỚC

Tấm thạch cao tiêu chuẩn Yoshino với các thông số kích thước 1220x2440 và là tấm duy nhất 
trên thị trường có độ dày tấm 9.5mm.

Do ít có sự co giãn, thay đổi hình dạng theo độ ẩm và nhiệt độ nên là một trong các loại vật 
liệu nền ưu việt bền tính.

3. TÍNH TIÊU ÂM CÁCH NHIỆT

So với các vật liệu nội thất thay thế, tấm thạch cao ưu việt bởi đảm bảo tính tiêu âm, cách nhiệt 
(kháng nhiệt).

4. TÍNH DỄ THI CÔNG

- Trọng lượng vách thạch cao nhẹ hơn vách gạch, giúp giảm áp lực lên phần móng:  1m  vách 
gạch nặng hơn 75% khối lượng vách thạch cao

2

Tấm thạch cao Yoshino dễ cắt gọt, tạo hình và thi công theo thiết kế mong muốn.
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CÔNG TY TNHH YOSHINO GYPSUM VIỆT NAM

YOSHINO GYPSUM

Có lịch sử khởi nghiệp 120 năm với các sản phẩm liên quan đến thạch cao, Yoshi-
no Gypsum luôn đề cao sứ mệnh sản xuất các sản phẩm hài hòa và thân thiện với 
môi trường. Bên cạnh việc phát triển nội lực của doanh nghiệp, Yoshino Gypsum 
còn cân bằng với sự phát triển bền vững của xã hội.

Yoshino Gypsum đang nỗ lực thúc đẩy các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu 
SGDs và hiện thực hóa xã hội bền vững thông qua các hoạt động kinh doanh của 
tập đoàn.

SGDs (Sustainable Development Goals) là gì? Gồm 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu 
trong việc giải quyết các vấn đề xã hội cho đến năm 2030 được Liên hợp quốc 
thông qua tại kỳ họp vào tháng 9 năm 2015.


