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CONWOOD, một sản phẩm với tiêu chuẩn chất lượng cao và 
dây chuyền sản xuất đột phá

CONWOOD được sản xuất từ xi măng Portland chất lượng cao và sợi xen-lu-lô với kết cấu đặc biệt, cho ra đời 

những sản phẩm có giá trị độc đáo với vẻ đẹp và tính linh hoạt tương tự như gỗ tự nhiên nhưng lại bền chắc như 

bê tông. Điểm đáng chú ý nhất đó chính là tính kinh tế của sản phẩm khi so sánh với gỗ tự nhiên hoặc cắc sản 

phẩm thay thế gỗ khác. CONWOOD được sản xuất với kích thước độ dày từ 8 mm và chất lượng được đảm bảo 

qua từng khâu trong quá trình sản xuất. Tất cả các nguyên liệu và quá trình sản xuất sản phẩm đều hướng đến 

yếu tố thân thiện với môi trường. Đây không chỉ là một sản phẩm có thể chống chịu với mọi điều kiện thời tiết, 

trọng lượng nhẹ với chi phí phù hợp mà còn có thể thoả đáp mọi thiết kế nhờ tính đa dạng công năng trong thi 

công. Ngoài ra, CONWOOD còn được chứng nhận bởi tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001, tiêu chuẩn môi 

trường 14001 cũng như tiêu chuẩn về an toàn và sức khoẻ lao động TIS/OHSAS 18001.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CONWOOD
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THÔNG SỐ SẢN PHẨM CONWOOD

Màu sắc Dày 
(cm)

Rộng 
(cm)

Dài 
(cm)

Trọng lượng 
(kg/thanh)

CONWOOD Eave 6”

CONWOOD Eave 8”

CONWOOD Eave 2 in 1

CONWOOD Lath 3” Cut

CONWOOD Ceiling in pieces 4” 

CONWOOD Lath 3” UG

CONWOOD Ceiling Border

CONWOOD Siding 6”

CONWOOD Lap Siding BG

CONWOOD Lap Siding G0

CONWOOD Lap Siding G1

CONWOOD Lap Siding G2

CONWOOD Decorative Panel V-Groove

CONWOOD Decorative Panel

CONWOOD Mould Louis

CONWOOD Mould Louis

CONWOOD Mould Classic

CONWOOD Mould Classic

CONWOOD Decorative Deck 4”

CONWOOD Decorative Deck 6”

CONWOOD Decorative Deck 8”

CONWOOD Deck 6” 2 in 1

CONWOOD Deck 4” 3 in 1

CONWOOD Deck 12” Groove

CONWOOD Deck 12” Anti-Slip

CONWOOD Sunshade

CONWOOD Plank 2”

CONWOOD Plank 2”

CONWOOD Plank 1”

CONWOOD Fence Botany

CONWOOD Fence Botany

CONWOOD Fence Branch

CONWOOD Fence Arrow

CONWOOD Fence Standard

Cream

Cream

Cream

Cream

Cream

Natural

Cream

Cream

Cream

Cream

Cream

Cream

Cream

Natural

Cream

Cream

Cream

Cream

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural

Natural
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Natural

Natural

Natural
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Cream

Cream

Cream
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1.6

1.6

2.2

1.1

1.1

0.8

1.1

0.8

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.4

1.1

1.4

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

1.4

1.6

2.5

2.5

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

15

20

23.5

7.5

10

60

5

15

15

20

20

20

30.5

60

10

10

10

10

10

15

20

30

30

30

30

7.5

5

5
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10

10

10

10
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305

305

305

305

305

120

305

305

305

305
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305
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120
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100

150

100
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9.00

12.06

17.56

 3.45
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7.28

2.30

5.01

6.89

9.04
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4.37
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9.76
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NHỮNG NGUYÊN TẮC 
KHI LẮP ĐẶT CONWOOD

NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT TRONG THI CÔNG

DÀNH CHO NGƯỜI LẮP ĐẶT VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG

1. Không sử dụng những sản phẩm CONWOOD như là vật liệu chịu lực công trình.

2. Chỉ lắp đặt CONWOOD theo hướng dẫn của sách hướng dẫn và tham khảo ý kiến từ kỹ thuật công ty.

3. Trong quá trình lắp tấm sàn CONWOOD Deck 12” tại những vị trí cao hơn 50cm (so với từ mặt đất), cần thêm tấm cemboard lót 

dưới trước khi lắp để đảm bảo an  toàn.

4. Không lắp đặt CONWOOD trực tiếp lên khu vực không thoát nước và có đọng nước thường xuyên.

5. Khi thi công phải sơn lót tất cả các mặt sản phẩm CONWOOD và sơn hoàn thiện ngay sau khi lắp, tránh để quá lâu sẽ ảnh hưởng 

đến chất lượng sản phẩm thô.

6. Tất cả các công trình trước khi thi công Conwood phải được khảo sát mặt bằng bởi kỹ thuật công ty hoặc người có trách nhiệm 

lắp đặt

1. Khi thiết kế cho bất kỳ công trình nào có độ cao trên 5 m, người thi công phải xem xét tính toán vấn đề tải trọng gió tác động 

(tùy thuộc vào từng khu vực có ảnh hưởng của gió khác nhau mà xem xét khi lắp Conwood ở độ cao khác nhau).

2  Sản phẩm CONWOOD nếu được lắp trên khung chịu lực chính phải có tính toán của kỹ sư kết cấu.

3. Tại những vị trí nối thanh CONWOOD trên khung thép, cần phải lắp khung đôi để tăng diện tích vị trí nối, tránh xảy ra việc 

nứt sản phẩm.

4. Luôn tuân theo hướng dẫn lắp đặt để có được những ứng dụng đúng và hữu ích nhất.

5. Người hướng dẫn kỹ thuật thi công là người chịu trách nhiệm khi sử dụng những sản phẩm CONWOOD cho mục đích 

không có trong tài liệu hướng dẫn này.

1. Quy cách của kim loại sử dụng làm khung phải đúng theo tiêu chuẩn xây dựng áp dụng hiện hành. 

2. Khoảng cách tối thiểu vị trí bắn vít phải cách mép sản phẩm 2,5cm đến 4cm để tránh tạo vết nứt khi lắp đặt. 

3. Tại mối nối giữa 2 đầu thanh CONWOOD theo chiều dài thanh, cần để hở từ 3mm đến 5mm.

4. Không sử dụng súng bắn đinh khi lắp đặt CONWOOD trong mọi trường hợp.

5. Đối với khung kim loại, sử dụng sơn chống gỉ (hoặc mạ kẽm) sau khi lắp để kéo dài tuổi thọ công trình.

6. Nên sử dụng các trang thiết bị bảo hộ an toàn trong quá trình lắp đặt.

7. Đầu vít phải được trám bằng keo chà ron (theo màu sản phẩm thô) và mối nối phải được trám bằng keo PU sealant. 

8. Không lắp đặt CONWOOD lên bề mặt là vật liệu thạch cao.

9. Nâng hoặc di chuyển các thanh sản phẩm CONWOOD đúng cách (ít nhất là 2 người) và cách đầu thanh 50cm để tránh hư hại.

10. Khi sử dụng sản phẩm cho những mục đích khác, luôn tham khảo ý kiến kỹ thuật từ công ty trước tiên để tránh những hư hại 

trong quá trình lắp đặt cũng như sử dụng.
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PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG 

CONWOOD

LẮP ĐẶT CHO TRẦN VÀ DIỀM MÁI

• Diềm mái CONWOOD 6” and 8”
• Thanh trang trí trần CONWOOD
• Thanh viền trần CONWOOD
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DIỀM MÁI CONWOOD 6” VÀ 8”

1 5

2 6

3 7

4 8

Kiểm tra khoảng cách giữa các xà cách nhau 1 m và xà gồ 
cuối cùng cao hơn 2.5 cm so với các xà gồ khác. Khoan một 
lỗ ở phần cuối của các xà để bắn vít.

Lắp thanh diềm mái bên ngoài chồng lên tấm trong ít nhất 
5 cm và cố định với vít khoan, khoảng cách mỗi lỗ khoan là 
50 cm.

Cố định mối ốp ở cuối các xà bằng vít khoan. Kiểm tra cao độ 
trước khi lắp đặt bằng cách điều chỉnh cao độ (với sợi dây) 
cho cả đỉnh và đáy xà gồ (Có thể cân nước, dùng máy thủy 
bình hoặc đèn laser…).

Nối các thanh diềm mái bằng các tấm gỗ hoặc tấm thép 
mỏng. Không nên nối các thanh diềm tại vị trí cuối đòn ngang 
hoặc tại các vị trí chịu lực lớn. Kiến nghị là tại ¼ khoảng cách
2 thanh xà gồ.

Lắp pát V cho 2 bên của đầu xà gồ, chọn loại có kích thước 
phù hợp với kích thước của xà gồ. Phần cuối của xà gồ cần 
được bọc kín lại.

Tại vị trí nối 2 thanh diềm nên cắt vát góc 45 độ. Trường 
hợp để hở thì từ 3 mm đến 5 mm và trám lại bằng keo 
PU Sealant.
Ví dụ: keo Sikaflex.

Lắp tấm diềm loại 8” trước, sau đó ốp tấm 6” bên ngoài, dùng 
loại vít tối thiểu là 5 cm. Lỗ vít cách mép từ 2.5 đến 4 cm.

Sơn hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo đủ các bước (sơn lót, 
sơn màu, sơn phủ) bằng các loại sơn gốc nước đang bán 
trên thị trường.

1. Không sử dụng sơn gốc dầu để phủ CONWOOD Eave 6’’ 
và 8’’, trong mọi trường hợp vì màu sẽ phồng lên và bong ra.
2. Không ốp CONWOOD vào để làm kết cấu chịu lực, điều 
đó sẽ gây hư hại hoặc gây nứt sản phẩm.
3. Không dùng diềm CONWOOD để chịu lực cho mái nhà, 
điều đó sẽ gây ra sự quá tải và hư hại sản phẩm.

4. Tấm diềm bên trong, khi khoan vít nên khoan mồi sâu 3 
đến 5 mm để đầu vít không gây hư hại cho tấm ốp ngoài về 
sau này.
5. Vị trí lỗ vít cách mép ít nhất 2.5 cm và tối đa là 4 cm.
6. Để có giải pháp lắp đặt tốt nhất, bạn nên hỏi hoặc tham 
khảo tư vấn kỹ thuật trước khi tiến hành.

GHI CHÚ
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THANH ỐP TRẦN CONWOOD

1 5

2 6

3 7

4 8

Các vật liệu được sử dụng cho dầm trần bao gồm:
1.1 Khung gỗ cứng, phủ lớp chống mối mọt và sấy khô.
1.2 Khung thép hộp vuông hoặc chữ nhật, độ dày 1.6 mm 
trở lên
1.3 Thép mạ kẽm (Loại chữ C)

Thanh ốp trần CONWOOD để hở cách nhau 3 - 5 mm và 
được bịt kín bằng keo PU Sealant. Sau đó bắn vít cách mép 
từ 2.5 đến 4 cm.

Trong lắp đặt khung trần, khoảng cách xà gồ tối đa là
40 x 40 cm.

Khi lắp đối đầu 2 thanh thì phải dùng khung xương đôi, nếu 
không có thì các vết nứt có thể xảy ra trong thời gian sử dụng 
sau này.

Trước khi lắp đặt trên khung, để ngăn chặn côn trùng từ mái 
nhà, nên lắp đặt tấm lưới che chắn trước khi lắp đặt sản 
phẩm trần CONWOOD.

Không sử dụng súng bắn đinh khi lắp đặt sản phẩm 
Conwood. 

Thiết bị để cố định sản phẩm CONWOOD trần mái:
1. Khung thép: Dùng vít tự khoan.
2. Thép C: Dùng vít tự khoan.

Trong công tác sơn, nên sử dụng các loại sơn gốc nước, 
tiến hành sơn lót sau đó là sơn màu và sơn phủ. Bề mặt phải 
sạch và khô ráo.( Dùng cọ quét để sơn, sẽ tạo độ thẩm mỹ 
cho bề mặt sản phẩm).

1. Không sử dụng sơn gốc dầu để phủ thanh ốp trần 
CONWOOD trong mọi trường hợp vì màu sẽ phồng lên và 
bong ra.
2. Không nên để thanh nguyên dài 3 m để lắp đặt ngoài trời 
(nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp liên tục), khuyến nghị cắt đôi 
hoặc ngắn hơn khi thi công.
3. Nếu ốp trực tiếp lên trần bê tông thì phải kiểm tra độ bằng 
phẳng và độ thấm nước của trần, đường đây điện chạy bên 

trong và chiều dày lớp chống thấm (nếu có).
4. Nếu ốp trên khung thép thì kiểm tra độ bằng phẳng và 
chọn loại có độ dày tối thiểu khung thép là 1.6 mm.
5. Dùng loại vít đuôi cá với khung thép dày 1.6mm trở xuống 
và loại vít có cánh với độ dày 1.6mm trở lên.
6. Để có giải pháp tốt nhất khi lắp đặt, bạn nên hỏi hoặc tham 
khảo hỗ trợ kỹ thuật từ phía công ty.

GHI CHÚ
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THANH DIỀM TRẦN CONWOOD

1 5

2 6

3 7

4 8

Lắp đặt thanh diềm trần Diềm trần phải được cố định cách mép khoảng 2.5 cm và 
lắp ở giữa.

Trong lắp đặt trên thép hộp hay thép C, vị trí lỗ vít cách mép 
từ 2.5 đến 4 cm.

Trong lúc lắp đặt, nếu chỗ nối 2 thanh với nhau chỉ nên đặt 
hở từ 3 đến 5 mm, và dùng keo PU Sealant trám vào chỗ hở.

Khung thép với khoảng cách tối đa là 40 x 40 cm. Không dùng súng bắn đinh khi lắp thanh.

Lỗ vít cách mép ít nhất 2.5 cm và khoảng cách giữa các lỗ 
vít là 30 cm.

Trong công tác sơn, nên sử dụng các loại sơn gốc nước,
tiến hành sơn lót sau đó là sơn màu và sơn phủ. Bề mặt phải 
sạch và khô ráo.
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PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG 

CONWOOD

LẮP ĐẶT CHO TƯỜNG

• Thanh ốp tường CONWOOD trên khung gỗ hoặc khung thép
• Thanh ốp tường CONWOOD trên tường tô vữa xi măng
• Thanh len chân tường CONWOOD



11

THANH ỐP TƯỜNG CONWOOD 
LẮP TRÊN KHUNG GỖ HOẶC THÉP

1

2

3

4

Các vật liệu được sử dụng cho khung tường như sau:
- Khung gỗ cứng, phủ lớp chống mối mọt và sấy khô
- Khung thép hộp, dùng loại tối thiểu là 40 x 80 x 1.6 mm
- Khung thép C.

Đảm bảo khoảng cách chồng lắp là 2.5 cm, đánh dấu vị trí 
rồi lắp thanh tiếp theo. Vị trí vít như hình trên (không bắn vít 
vào vị trí giữa thanh đối với cách lắp vẩy cá, gây nứt bề mặt 
do lực siết mạnh của máy).

Chuẩn bị các khung đồng đều với kích thước 60 x 60 cm 
(đối với Lap siding) và 40 x 40 cm (đối với Siding), vuông 
góc, thẳng đứng và có thể liên kết với các khung hỗ trợ khác.

Đối với khung thép hộp hoặc khung chữ C (C-LINE), sử 
dụng vít dài 3 cm và cách mép ít nhất 2.5 cm (Dùng vít có 
cánh với độ dày thép 1.6 mm trở lên hoặc vít đuôi cá với độ 
dày thép 1.6mm trở xuống).

Tiến hành lắp từ thanh ở vị trí thấp nhất. Dùng mũi khoan gỗ 
d = 8 mm để khoan mồi trên bề mặt thanh (sâu 3 - 5 mm). 
Chú ý độ cân bằng của thanh bằng cách dùng thước thủy 
để đo.

Thêm xương thép đôi tại vị trí nối thanh, tốt nhất nên cắt vát 
45 độ, nếu để hở thì trong khoảng 3 mm đến 5 mm, và trám 
khe hở bằng keo PU Sealant. Sau đó để khô và vệ sinh bề 
mặt bằng giấy nhám.

Đối với khung gỗ, có thể sử dụng búa đóng đinh khi thi công 
sản phẩm bằng đinh.

Trong công tác sơn, nên sử dụng các loại sơn gốc nước, tiến 
hành sơn lót, sau đó sơn màu và sơn phủ. Lưu ý: bề mặt 
phải sạch và khô ráo. Sơn lót tất cả các mặt sản phẩm, trước 
khi đem ra ngoài trời thi công.
 

1. Không sử dụng sơn gốc dầu để phủ thanh ốp tường 
CONWOOD trong mọi trường hợp vì màu sẽ phồng lên và 
bong ra.
2. Trong trường hợp hệ khung ốp trên tường, phải được liên 
kết hàn chắc vào tường bằng các tắc kê nở bắn vào cấu kiện 
bê tông như: dầm, cột, sàn, bổ  trụ, lanh tô… và phải sơn 
thêm 1 lớp chống gỉ tại vị trí hàn.
3. Tuân thủ các quy định như trên hình để tránh các vết nứt 

có thể xảy ra và chú ý an toàn điện khi khoan vào tường khi 
kết nối khung thép.
4. Khe hở giữa hai thanh thép hộp tại vị trí nối hai thanh 
CONWOOD nên tính toán hợp lý để đảm bảo vít bắn vào 
tâm của thanh xà gồ.
5. Để có giải pháp tốt nhất, trước khi lắp đặt bạn nên tham 
khảo ý kiến từ kỹ thuật của công ty.

GHI CHÚ
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THANH ỐP TƯỜNG CONWOOD 
LẮP TRÊN KHUNG GỖ HOẶC THÉP

THANH ỐP TƯỜNG CONWOOD 
LẮP TRÊN TƯỜNG TÔ VỮA XI MĂNG

1

2

3

4

Trước khi lắp đặt, kiểm tra tường phải bằng phẳng, không gồ 
ghề, không bị cong vênh, thấm nước, bị bộp (kiểm tra bằng 
thước nhôm dài 3 m trở lên và độ chênh lệch giữa lồi  và lõm 
tối đa 3 mm).

Sử dụng mũi khoan gỗ d = 8 mm, khoan mồi sâu 3 - 5 mm 
trên bề mặt thanh CONWOOD đã đánh dấu trước đó (tùy độ 
dày thanh). Sau đó tiến hành bắn vít vào vị trí đã khoan mồi.

Bắt đầu lắp từ thanh ở vị trí thấp nhất. (Dùng thước thủy để 
đảm bảo thanh nằm ngang).

Lắp hàng tiếp theo, các tấm liên kết theo gờ âm dương. Nếu 
lắp theo vảy cá thì đo khoảng cách chồng lắp là 2.5 cm. Tiến 
hành bắn vít như trong hình.

Dùng mũi khoan gỗ d = 4 mm để khoan xuyên qua thanh 
sản phẩm, đồng thời tạo dấu vào tường, khoảng cách các lỗ 
khoan là 40 cm (với Siding) và 60 cm (với Lap Siding) suốt 
chiều dài của thanh. Tất cả lỗ khoan phải cách mép từ 2,5 
đến 4 cm. Sau đó, lấy thanh CONWOOD ra khỏi tường.

Khoảng hở khi nối thanh trong khoảng 3 mm đến 5 mm, 
và trám khe hở bằng keo PU Sealant. Sau đó để khô và 
vệ sinh bề mặt bằng giấy nhám.

Dùng mũi khoan bê tông d = 6 mm, khoan sâu vào tường 
khoảng 3 cm tại tất cả các vị trí đã làm dấu. Sau đó, đóng tắc 
kê nhựa vào các vị trí đã khoan vào tường.

Trong công tác sơn, nên sử dụng các loại sơn gốc nước, 
tiến hành sơn lót sau đó là sơn màu và sơn phủ. Bề mặt phải 
sạch và khô ráo.

1. Không sử dụng sơn gốc dầu để phủ thanh ốp tường 
CONWOOD trong mọi trường hợp vì màu sẽ phồng lên và 
bong ra.
2. Không dùng thanh ốp tường CONWOOD để làm kết cấu 
chịu lực vì sẽ gây ra nứt sản phẩm.
3. Phải đảm bảo tường không bị thấm nước và cong vênh, 

bong tróc lớp vữa tô.
4. Chú ý dây điện hoặc cáp ngầm trong tường trước khi khoan.
5. Để có giải pháp tốt nhất, trước khi lắp đặt bạn nên tham 
khảo ý kiến từ tư vấn kỹ thuật của công ty.

GHI CHÚ
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THANH LEN CHÂN TƯỜNG CONWOOD

1

2

3

4

Kiểm tra bề mặt tại vị trí lắp đặt (bằng phẳng, khô ráo, không 
bụi bẩn).

Khe nối nếu để hở thì cách nhau khoảng 3 đến 5 mm, sau 
đó trám bằng keo PU Sealant. Vị trí vít cách mép tối thiểu 
2.5 cm.

Đo kích thước và cắt theo chiều dài hợp lý, có thể kết hợp với 
keo dán gạch để dán sản phẩm CONWOOD.

Vị trí vít cách mép ít nhất 2.5 cm để ngăn ngừa vết nứt và hư 
hại trong quá trình lắp đặt và sử dụng sau này.

Khoan bắt vít hoặc dùng đinh để liên kết vào tường (khoảng 
cách 30 cm).

Để tăng tính hữu dụng của sản phẩm khi sử dụng, khuyến 
nghị nên sử dụng ở các vị trí khung cửa.

Không dùng súng bắn đinh khi thi công thanh len chân tường. Trong công tác sơn, nên sử dụng các loại sơn gốc nước, 
tiến hành sơn lót sau đó là sơn màu và sơn phủ. Bề mặt phải 
sạch và khô ráo.

1. Không sử dụng sơn gốc dầu để sơn phủ thanh len chân tường vì sẽ khiến màu bị phồng lên và bong ra.
2. Để có giải pháp lắp đặt tốt nhất, bạn nên hỏi hoặc tham khảo ý kiến tư vấn từ kỹ thuật trước khi lắp đặt.
3. Chi tiết thông số kỹ thuật có thể thay đổi, công ty có quyền thay đổi bất kỳ thông tin nào mà không cần báo trước.

GHI CHÚ
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PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG 

CONWOOD

LẮP ĐẶT CHO SÀN

• Thanh lát sàn CONWOOD trực tiếp trên nền bê tông hoặc sàn        
  cán vữa
• Thanh lát sàn CONWOOD trên khung thép
• Thanh trang trí cầu thang CONWOOD
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LẮP ĐẶT THANH SÀN CONWOOD TRỰC TIẾP TRÊN NỀN

1
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3

4

Đảm bảo tại vị trí lắp đặt sàn phải sạch, không có bụi và dầu, 
rửa sạch nền bằng nước, đợi khô ráo mới tiến hành lắp đặt 
sản phẩm sàn.

Sử dụng mũi khoan gỗ d = 4 mm, khoan xuyên qua thanh 
CONWOOD sàn, đồng thời làm dấu ở nền bên dưới. Lỗ 
khoan cách mép 2.5 đến 4 cm và cách nhau 50 cm. Sau đó 
lấy thanh sàn ra khỏi vị trí ban đầu.

Đảm bảo độ dốc của sàn để thoát nước tốt. Sau khi lấy thanh sàn ra, dùng mũi khoan bê tông d = 6 mm, 
khoan xuống nền tại các vị trí đã có dấu trước đó.

Nền sàn phải khô ráo, bằng phẳng, không gồ ghề và đọng 
nước.

Lắp tắc kê nhựa vào các vị trí đã khoan trên nền.

Đặt tấm sàn CONWOOD theo chiều dài sàn, theo hướng 
dốc (nếu lắp ngoài trời) để sàn thoát nước nhanh hơn.

Sau đó lắp thanh sàn lại vị trí trước đó, dùng mũi khoan 
gỗ d = 8 mm khoan mồi sâu 5 mm trên bề mặt tại vị trí lỗ 
khoan. Bắn vít dài 5 cm vào vị trí lỗ khoan. Sau đó trám lỗ 
vít bằng keo chà ron, đợi khô và dùng giấy nhám chà lại. 
Sơn bề mặt bằng epoxy hoặc sơn gốc nước.

1. Thanh trang trí sàn CONWOOD 4”, 6” and 8” chủ yếu 
dùng cho mục đích trang  trí. (Loại 14mm chỉ dùng cho sàn 
trong nhà hoặc nửa ngoài trời).
2. Thanh trang trí sàn CONWOOD không dùng để chịu tải 
trọng lớn, không có khả năng chống rung động.
3. Chú ý đường dây điện hoặc cáp chạy ngầm ở trong sàn 
trước khi khoan
4. Không sử dụng sơn gốc dầu để phủ thanh ốp tường 
CONWOOD trong mọi trường hợp vì màu sẽ phồng lên và 
bong ra.
5. Khi khoan vít cách mép từ 2.5 đến 4 cm và nằm ở giữa thớ 

hai biên của thanh sàn nhà.
6. Đảm bảo chiều dày lớp vữa để không làm thủng lớp chống 
thấm bên dưới sàn.
7. Đối với sàn ngoài trời, khi đối đầu 2 thanh phải có khoảng 
hở từ 3-5 mm.
8. Kiến nghị nên dùng loại vít inox khi ốp trực tiếp sản phẩm 
trên sàn, để hạn chế vít bị ăn mòn sau này và sơn 1 lớp sơn 
lót cho tất cả các mặt của sản phẩm trước khi lắp đặt.
9. Để có giải pháp tốt nhất, trước khi lắp đặt bạn nên tham 
khảo ý kiến từ tư vấn kỹ thuật của công ty.

GHI CHÚ
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LẮP ĐẶT THANH SÀN CONWOOD TRÊN KHUNG THÉP

1

2

3

4

Đo khoảng cách giữa các thanh thép, lớn nhất là 30 cm.
Độ dày của thanh đỡ trực tiếp Conwood tối thiểu là 
1,6 mm (Nhà ở) và 1,8 mm (Khu vực công cộng). 

Dùng vít dài 5 cm bắn vào vị trí lỗ khoan mồi trước đó, thực 
hiện đúng cách để tránh tạo ra vết nứt.

Khi lắp đặt, mỗi khoảng cách giữa các khung thép nên là 
30 cm. Dùng khung đôi tại chỗ nối của thanh sàn nhà để 
tăng cường độ cứng và tránh nứt gãy.

Vị trí bắn vít nên ở giữa thớ của thanh và về hai 
bên mép của thanh sản phẩm.

Lỗ khoan vít cách mép ít nhất 2,5 cm, khoảng hở của hai 
thanh nên là 3 mm đến 5 mm để nước thoát  nhanh và tránh 
tình trạng bung nứt sản phẩm.

Trám đầu vít bằng keo chà ron. Sau đó đợi cho keo khô và 
tiến hành vệ sinh lỗ vít bằng dao và giấy nhám.
 

Làm dấu và dùng mũi khoan gỗ d = 8 mm để khoan mồi sâu 
5 mm trên bề mặt tại vị trí làm dấu.

Màu sơn sàn theo đề xuất của CONWOOD hoặc theo tư vấn 
của kỹ thuật.

1. Thanh lát sàn CONWOOD 12” sử dụng cho nội và ngoại 
thất (CONWOOD dùng cho khung thép thì độ dày sản phẩm 
là 25 mm trở lên, bản rộng 30 cm và khoảng cách các thanh 
thép tối đa là 30 cm).
2. Thanh lát sàn CONWOOD không thể dùng để chịu lực lớn 
và độ rung động mạnh.
3. Không sử dụng sơn gốc dầu cho thanh lát sàn CONWOOD, 
sơn sẽ phồng lên và  bong tróc.
4. Trước khi lắp khung thép lên sàn, kiểm tra dây diện, lớp 
chống thấm hoặc cáp để đảm bảo khi khoan xuống sàn.
5. Nếu lắp sàn cao trên 50 cm, khoảng hở giữa 2 thanh thép 
đỡ là 20 cm và phải lót thêm tấm Board đỡ bên dưới.

6. Dùng khung thép đôi tại những vị trí nối hai thanh 
CONWOOD. Sơn chống gỉ khi thi công tại những vị trí hay 
có nước chảy qua.
7. Kiểm tra độ bằng phẳng của khung thép và độ thoát nước 
của sàn bên dưới trước khi lắp đặt thanh lát sàn CONWOOD 
trên khung.
8. Khung thép chịu lực chính phải được tư vấn từ kỹ sư kết 
cấu. Conwood chỉ tư vấn về khung thép phụ để ốp sản phẩm.
9. Để có giải pháp tốt nhất, trước khi lắp đặt bạn nên tham 
khảo ý kiến từ tư vấn kỹ thuật của công ty.

GHI CHÚ
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THANH CONWOOD TRANG TRÍ CẦU THANG
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Bề mặt cầu thang phải sạch sẽ, không có bụi bẩn và dầu mỡ. 
Lau sạch với nước, đợi khô ráo và tiến hành lắp đặt.

Đặt tấm nằm ngang vào phía bậc trên, tiến hành làm như 
tấm đứng.

Lắp các thanh cầu thang vào vị trí, từ vị trí thấp nhất, lắp tấm 
đứng trước. Tiến hành lấy dấu, dùng mũi khoan gỗ d = 4 mm 
khoan xuyên thanh sản phẩm và lấy dấu vào cầu thang.

Khoan tạo lỗ và bắn vít như đối với tấm đứng.

Lấy thanh sản phẩm ra, sau đó sử dụng mũi khoan bê tông 
d = 6 mm, khoan vào vị trí đã đánh dấu trên cầu thang. Tiến 
hành gắn tắc kê nhựa vào lỗ khoan.

Tiến hành làm vệ sinh bề mặt và sơn epoxy hoặc sơn gốc 
nước để sơn bề mặt cầu thang.

Đặt thanh sản phẩm vào vị trí cũ, dùng mũi khoan gỗ 
d = 8 mm khoan mồi tại vị trí làm dấu, sâu 5 mm. Sau đó 
bắn vít vào vị trí khoan mồi, làm vệ sinh và dùng keo chà 
ron trám lỗ vít. Đợi khô và chà lại bề mặt bằng giấy nhám.

Chú ý khi lắp thanh sản phẩm trên khung thép cầu thang, 
nếu không có khung đỡ hợp lý sẽ gây gãy sản phẩm.

1. CONWOOD trang trí cầu thang chỉ nên ốp trực tiếp trên 
nền xi măng hoặc bê tông.
2. Nếu ốp trên khung thép thì chọn tiết diện như đối với làm 
trên sàn, trường hợp lên cao hơn 50 cm thì khoảng cách 
khung là 20 cm.
3. CONWOOD trang trí không dùng để chịu lực lớn và độ 
rung động cao.
4. Phải vát cạnh 45 độ để tránh vỡ cạnh gây mất thẩm mỹ.

5. Lắp từ dưới lên trên, tấm nằm ngang sẽ vuông góc với 
tấm đứng và nằm đè lên trên. Chú ý thoát nước khi lắp ngoài 
trời.
6. Vị trí lỗ khoan vít cách mép từ 2.5 đến 4 cm và ở giữa thớ 
của thanh sản phẩm.
7. Để có giải pháp tốt nhất, trước khi lắp đặt bạn nên tham 
khảo ý kiến từ tư vấn kỹ thuật của công ty.
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PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG 

CONWOOD

LẮP ĐẶT CHO CÁC HẠNG MỤC 
TRANG TRÍ ĐA NĂNG KHÁC

• Thanh lam che nắng CONWOOD (Nghiêng 45 độ)
• Thanh lam che nắng CONWOOD (Lắp ngang)
• Thanh lam che nắng CONWOOD (Lắp đứng)
• Thanh hàng rào CONWOOD
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THANH LAM CHE NẮNG CONWOOD

1

2

1

2

Cấu trúc khung thép kiến nghị là rộng 60 cm, dài 120 cm, loại 
thép hộp sử dụng tối thiểu là 30 x 60 x 1.6 mm.

Bắn vít cố định vào khung thép.

Sử dụng thép góc L, kích thước: 50 x 50 x 1.6 mm. Dùng keo chà ron để trám lỗ vít, đợi khô và chà bề mặt láng 
mịn. Sau đó dùng sơn gốc nước tiến hành sơn lót, sơn màu 
và sơn phủ.

Cấu trúc khung thép kiến nghị là rộng 60 cm, dài 120 cm, loại 
thép hộp sử dụng tối thiểu là 30 x 60 x 1.6 mm.

Sử dụng vít dài 2.5 cm bắn vào ngay giữa thanh sản phẩm 
và cách mép ít nhất 2.5 cm.

Sử dụng thép góc L, kích thước 50 x 20 x 1.6 mm. Đặt cách 
nhau 6.5 cm.

Dùng keo chà ron để trám lỗ vít, đợi khô và chà bề mặt láng 
mịn. Sau đó dùng sơn gốc nước tiến hành sơn lót, sơn màu 
và sơn phủ.

3

4

3

4

THANH LAM CHE NẮNG (NGHIÊNG 45 ĐỘ)

THANH LAM CHE NẮNG (LẮP NGANG)
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Cấu trúc khung thép kiến nghị là rộng 60 cm, dài 120 cm, loại 
thép hộp sử dụng tối thiểu là 40 x 80 x 1.6 mm.

Dùng vít dài 2.5 cm để bắn vào tại vị trí giữa thanh. Khoảng 
cách vít cách mép tối thiểu là 2.5 cm.

Lắp các thanh đứng như đối với thanh ốp tường trên khung 
thép. Tại vị trí nối nên bổ sung thêm khung thép để tránh nứt 
sản phẩm và để hở từ 3 – 5 mm. Trám bằng keo PU Sealant 
để tránh tình trạng co giãn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Dùng keo chà ron để trám lỗ vít, đợi khô và chà bề mặt láng 
mịn. Sau đó dùng sơn gốc nước tiến hành sơn lót, sơn màu 
và sơn phủ.

1. Không sử dụng sơn gốc dầu cho thanh chắn nắng 
CONWOOD Sunshade vì sơn sẽ bị phồng và bong tróc.
2. Không dùng thanh lam che nắng CONWOOD như bộ 
phận kết cấu chịu lực, điều đó sẽ gây nứt sản phẩm.
3. Vị trí vít khoan cách mép 2.5 - 4 cm và ở giữa thớ của 
thanh sản phẩm.
4. Nếu ốp lên hệ khung thép chịu lực chính thì phải có 
tính toán của kỹ sư kết cấu và đảm bảo độ rung động là 

thấp nhất.
5. Nếu ốp trên cột với thép hộp bên trong, phải đảm bảo 
chống nở hông ở chân cột bằng cách hàn nhiều các thanh 
giằng ở chân cột.
6. Lưu ý hơn tại những vị trí chịu rung động nhiều như gần 
đường giao thông, gần bờ biển.
7. Để có giải pháp tốt nhất, trước khi lắp đặt bạn nên tham 
khảo ý kiến từ tư vấn kỹ thuật của công ty.

GHI CHÚ

3

4

THANH LAM CHE NẮNG (LẮP ĐỨNG)
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THANH HÀNG RÀO CONWOOD

HÀNG RÀO 1M HÀNG RÀO 1,5M 

1

2

3

4

Chuẩn bị thép hộp, 40 x 80 x 1.6 mm. Phủ lớp chống gỉ đối 
với khung thép và chống mối mọt đối với khung gỗ cứng.

Chuẩn vị thép hộp, 40 x 80 x 1.6 mm. Phủ lớp chống gỉ đối 
với khung thép và chống mối mọt đối với khung gỗ cứng.

Khoảng cách giữa mỗi thanh thép tối đa là 60 cm. Cố định 
sản phẩm ở 20 cm từ cạnh trên cả hai mặt cho bên ngoài 
đẹp giống như gỗ tự nhiên.

Khoảng cách giữa mỗi thanh thép tối đa là 60 cm. Cố định 
sản phẩm ở 15 cm từ cạnh trên cả hai mặt cho bên ngoài 
đẹp giống như gỗ tự nhiên.

Dùng vít dài 3 cm, bắn vào vị trí giữa thanh và theo dọc 
sản phẩm. Khoảng lồi lên của thanh sản phẩm không dài 
quá 20 cm.

Dùng vít dài 3 cm, bắn vào vị trí giữa thanh và theo dọc 
sản phẩm. Không dùng loại vít dành cho thạch cao khi thi 
công sản phẩm.

Dùng keo chà ron để trám lỗ vít, đợi khô và chà bề mặt láng 
mịn. Sau đó dùng sơn gốc nước tiến hành sơn lót, sơn màu 
và sơn phủ.

Dùng keo chà ron để trám lỗ vít, đợi khô và chà bề mặt láng 
mịn. Sau đó dùng sơn gốc nước tiến hành sơn lót, sơn màu 
và sơn phủ.

1

2

3

4

1. Không dùng sơn gốc dầu cho thanh hàng rào CONWOOD 
vì sẽ gây phồng và bong ra.
2. Không dùng thanh hàng rào CONWOOD như là kết cấu 
chịu lực vì sẽ gây nứt.
3. Nếu không cần giấu đầu vít thì có thể dùng loại vít bắn tole 
siết trực tiếp.
4. Khoảng lồi lên của thanh sản phẩm không dài quá 20 cm.
 

5. Vít bắn cách mép 2.5 cm và ở giữa thớ của thanh sản 
phẩm.
6. Sơn lót tất cả các mặt thanh sản phẩm trước khi đem ra 
thi công.
7. Để có giải pháp tốt nhất, trước khi lắp đặt bạn nên tham 
khảo ý kiến từ tư vấn kỹ thuật của công ty.

GHI CHÚ
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số sản phẩm Tiêu chuẩn Đơn vị Kết quả

Kích thước

 • Độ dài

 • Độ rộng

 • Độ dày

Tỷ trọng

Độ ẩm

Độ hấp thụ nước

Độ co giãn khi ẩm 

Chống cháy

Hệ số chống cháy

Độ lan truyền lửa bề mặt

Độ chống cháy

Độ pH

Môđun đàn hồi

Độ chịu uốn

Hệ số dẫn nhiệt

Hệ số cách nhiệt

Hệ số co giãn vì nhiệt

ASTM C1185 

ASTM C1185 

ASTM C1185 

ASTM C1185 

ASTM C1185 

ASTM C1185 

ASTM C1185 

BS 476 Part 5

BS 476 Part 6

BS 476 Part 7

BS476 Part 22

- 

ASTM C1185

ASTM C1185 

ASTM C177-97 

ASTM C177-97

mm.

mm. 

mm. 

g./cm3

%

%

%

%

-

-

-

pH 

Mpa. 

Mpa. 

W/m.K 

m2.K/W

%

+/- 1.0

+/- 1.0

+/- 1.0

1.26

5

30

0.27

Đạt

I = 0

Loại 1

30-60 phút*

9

5,000-8,000

11-15

0.184

0.082

0.17

Ghi chú: * Độ chống cháy theo Tiêu chuẩn lắp đặt của CONWOOD

ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH
Chúng tôi có quyền không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các sản phẩm của CONWOOD cho mục đích khác hoặc không đúng 
theo tiêu chuẩn lắp đặt của CONWOOD. Để biết thêm thông tin về ứng dụng hoặc thông số kỹ thuật của từng sản phẩm, vui lòng 
liên hệ với hotline: 1800 1718.
** Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ chi tiết nào mà không cần thông báo trước.

BẢNG KIẾN NGHỊ VỀ KHUNG THÉP VÀ VÍT SỬ DỤNG
TRẦN TƯỜNG SÀN

Độ dày CW Khoảng cách nhịp
Nền bê tông

CW loại 4” 6” 8” CW loại 12”

Trên hệ khung 
Ghi chú

8

11

14

16

25

< 400

< 400

-

-

-

< 400

< 600

< 600

< 600

< 600

-

-

-

-

500*

-

-

-

-

< 300**

-

-

-

-

* Khoảng cách vít
** Khoảng cách nhịp

Đơn vị: mm

Khung cấu trúc được đề nghị
• C-line với độ dày từ 0.7 mm
• Thép hộp với độ dày từ 1.6 đến 2.0 mm trở lên (kiến nghị)

Tải trọng cho sàn với nhịp 300 mm (trên khung thép hộp)
 • Tải trọng động 150 - 200 kg/m2

 • Tải trọng tập trung 100kg 

Chứng nhận Tiêu chuẩn xanh 
Green Label của Singapore
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CÔNG CỤ DÙNG ĐỂ LẮP ĐẶT CONWOOD

NHỮNG PHỤ KIỆN DÙNG ĐỂ LẮP ĐẶT CONWOOD

Mũ bảo hộ cá nhân

Búa cầm tay

Cọ quét/ Cọ lăn sơn

Phụ kiện Phân loại Phạm vi áp dụng

Thước thuỷ

Máy khoan điện

Cưa cầm tay

Thước kéo

Súng bắn keo

Khẩu trang

Thước đo góc bằng thép

Máy cắt/ Máy mài

Đục cầm tay

Đinh 4 cm Dùng cho khung gỗ

Không dùng

Dùng cho khung thép với độ dày 
từ 1.6 mm trở lên

Tường tô/ Nền cán vữa hoặc bê tông

Tường tô/ Nền cán vữa hoặc bê tông

Khoan mồi tạo lỗ vít

Khoan tường hoặc sàn

Khoan mồi bề mặt

Dán sản phẩm/ Trám khe hở

Bắn vít

Đinh chữ T

Vít có cánh

Vít thường

Tắc kê nhựa

Mũi khoan gỗ hoặc thép d = 4 mm

Mũi khoan bê tông d = 6 mm

Mũi khoan gỗ hoặc thép d = 8 mm

Mũi bắn vít/ Tháo vít

Keo dán



Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
 
Tầng 12 - 14, Toà nhà Etown Central, 
11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T: +84 28 73 017 018 F: +84 28 73 036 037 | +84 28 73 036 038

PROJECT REFERNENCE


