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“Lựa chọn �ược sản 
phẩm, lĩnh vực kinh doanh 
mang lại giá trị cao cho   
cổ �ông, �ối tác và khách 
hàng, �óng góp tích cực 
vào sự phát triển bền vững 
của môi trường và xã hội 
với tôi �ó là �iều may 
mắn”
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Chủ tịch HĐQT

Đặng Việt Lê

Kính gửi: Quý Khách hàng và Đối tác!

Công ty Cổ phần Khang Minh Group (Mã chứng khoán GKM HNX) tiền thân là CTCP 
Gạch Khang Minh �ược thành lập vào năm 2010. Trải qua 1 thập kỷ hình thành và 
phát triển, Khang Minh �ã và �ang khẳng �ịnh vị thế của mình trên thị trường vật liệu 
không nung Việt Nam, với những sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi 
trường và bắt kịp xu thế xây dựng trên thế giới.

Năm 2019 �ánh dấu cột mốc quan trọng của Khang Minh, khi chúng tôi chính thức 
thay �ổi �ịnh hướng chiến lược kinh doanh, gia nhập thị trường Đá ốp lát nhân tạo 
với sản phẩm chủ lực mang tên Conslab Thạch Anh. Nhà máy sản xuất �ược �ặt tại 
huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam với tổng mức �ầu tư hơn 300 tỷ �ồng, tập trung 
nguồn lực vào hệ thống sản xuất �ồng bộ và dây chuyền hiện �ại.

Với những ưu �iểm vượt trội về tính chất cơ lý, sự �ồng �ều về chất lượng sản phẩm, 
�a dạng trong mẫu mã, màu sắc, Conslab Thạch Anh �ược ứng dụng rộng rãi trong 
nhiều hạng mục công trình như: lát sàn, lát cầu thang, ốp tường, vách trang trí cũng 
như các sản phẩm nội thất, thay thế các loại �á tự nhiên hiện tại. Conslab Thạch Anh 
hiện �ã có mặt tại cả 3 thị trường Bắc – Trung – Nam và �ang nhận �ược những 
phản hồi tích cực từ chủ �ầu tư, nhà thầu thi công, giới kiến trúc sư và người tiêu 
dùng.

Trong giai �oạn phát triển mới với nhiều thách thức nhưng cũng không ít cơ hội vươn 
tầm, Khang Minh Group sẵn sàng trở thành �ối tác tin cậy cung cấp sản phẩm �á ốp 
lát chất lượng với nhiều giá trị hữu ích tới Quý Đối tác và khách hàng.

Trân trọng!

THƯ NGỎ
Kính gửi: Quý Khách hàng và Đối tác!

Trân trọng!
Chủ tịch HĐQT
Đặng Việt Lê
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TẦM NHÌN
Bằng khát vọng mang tới những sản phẩm thương hiệu 
Việt chất lượng cùng �ịnh hướng phát triển bền vững, 
Khang Minh Group phấn �ấu trở thành doanh nghiệp 
sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng theo xu hướng 
hiện �ại, thân thiện với môi trường uy tín tại Việt Nam và 
hướng tới thị trường xuất khẩu.

SỨ MỆNH
“Mang lại những giá trị vững bền cho người Việt”



GIÁ TRỊ CỐT  LÕI
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHANG MINH GROUP

Ngày 23/9/2010, 
Công ty CP Gạch 
Khang Minh �ược 
thành lập theo quyết 
�ịnh của Sở KHĐT 
tỉnh Hà Nam

THÁNG 9/2010

2010

NĂM 2012
Là doanh nghiệp sản 
xuất gạch không nung 
�ầu tiên của Việt Nam 
nhận chứng chỉ Giảm 
phát thải - CERs của 
Liên Hợp Quốc

2012

NĂM 2015
Dẫn �ầu thị trường Gạch 
không nung với nhiều giải 
pháp tối ưu trong xây 
dựng, �ặc biệt là sản 
phẩm gạch 3-4 thành 
vách sau này trở thành 
quy chuẩn của thị trường.

2015

- Đầu tư nhà máy �á ốp 
lát nhân tạo Conslab 
Thạch Anh (Khang 
Minh Stone).
- Đổi tên thành Công ty 
CP Khang Minh Group

NĂM 2019

2019

NĂM 2017
- Nhận bằng khen Doanh 
nghiệp sản xuất vật liệu 
không nung tiêu biểu từ 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
- Niêm yết mã chứng 
khoán GKM tại Sở GDCK 
Hà Nội - HNX.

2017

1. CHUẨN MỰC
Khang Minh �ặt chuẩn mực là thước �o của hoạt �ộng sản xuất kinh doanh. Thượng tôn pháp luật, 
duy trì �ạo �ức nghề nghiệp, �ạo �ức xã hội, tuân thủ �úng chuẩn mực ngành và các tiêu chuẩn 
khác mà Khang Minh có cam kết.

 2. CHÍNH TRỰC
Khang Minh luôn tôn trọng giá trị thật, minh bạch các thông tin, hoạt �ộng sản xuất kinh doanh luôn 
rõ ràng, không thổi phồng sự việc hoặc �ánh tráo khái niệm với khách hàng, �ối tác nhằm mục �ích 
tư lợi..

 3. THÂN THIỆN
Khang Minh coi thân thiện là tiêu chuẩn trong các hoạt �ộng từ nghiên cứu phát triển, sản xuất và 
trong mối quan hệ với khách hàng, �ối tác nhằm �ạt �ược mục tiêu chung: Khang Minh mang lại 
các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giá trị cao và thân thiện với môi trường và người sử dụng.

4. KHOA HỌC
Khang Minh lấy khoa học làm �ịnh hướng trong hoạt �ộng nghiên cứu, sáng tạo cũng như ứng 
dụng vào sản xuất và quản lý �iều hành. Chính khoa học là cơ sở �ể Khang Minh tạo nên giá trị, sự 
khác biệt và lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

5. BỀN VỮNG
Khang Minh chọn bền vững làm nền tảng vững chắc trong hoạt �ộng sản xuất, kinh doanh, cân 
bằng giữa lợi ích của doanh nghiệp, khách hàng với các giá trị xã hội:

Đối với xã hội: Khang Minh cam kết tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, thân thiện với môi 
trường và người sử dụng bằng phương thức sản xuất hiện �ại, giảm thiểu tối �a khí thải, chất thải ra 
môi trường.
Đối với nhà �ầu tư, �ối tác: Khang Minh mang tới cơ hội �ầu tư, kinh doanh hấp dẫn trên tinh thần 
hợp tác, �ồng hành và cùng có lợi.
Đối với cán bộ công nhân viên: Khang Minh xây dựng môi trường làm việc �oàn kết, năng �ộng, tích 
cực và thân thiện �ể nhân sự có cơ hội phát huy tài năng, phát triển sự nghiệp và gắn bó lâu dài.
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NĂM 2018
Nhận giải thưởng 
Top 200 Sao vàng 
Đất Việt

2018
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CHỨNG NHẬN - GIẢI THƯỞNG
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HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

BAN ĐIỀU HÀNH

TRỢ LÝ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KHỐI
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

KHỐI 
SẢN XUẤT

BAN 
TƯ VẤN KỸ THUẬT

KHỐI 
KINH DOANH

PHÒNG 
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

PHÒNG 
MARKETING

VPĐD
TP. HCM

VPĐD
ĐÀ NẴNG

PHÒNG
KẾ TOÁN

PHÒNG
TÀI CHÍNH

PHÒNG 
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

PHÒNG 
KCS

BỘ PHẬN
KHO - VẬN

PHÒNG 
HÀNH CHÍNH

TỔ 
BẢO VỆ

DỰ ÁN SPECĐẠI LÝ

ÔNG ĐẶNG VIỆT LÊ
Chủ tịch HĐQT

ÔNG LÊ HOÀI AN
Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Điều hành

ÔNG PHẠM SĨ GIANG
Thành viên HĐQT

Giám đốc Kinh doanh

ÔNG NGUYỄN VĂN TIẾM
Thành viên HĐQT

Giám đốc Sản xuất

ÔNG HÀ DUY ANH
Trưởng phòng Dự án

BÀ HOÀNG HẠNH PHÚC
Kế toán trưởng

NĂNG LỰC NHÂN SỰ
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BAN LÃNH ĐẠO

www.khangminhstone.comConslab Thạch Anh Profile
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CƠ CẤU NHÂN SỰ

20,7%

10,6%68,7%

Trình �ộ học vấn

Nhân sự

68,7% Lao �ộng phổ thông

10,6% Đại học và trên �ại học

20,7% Cao �ẳng và trung cấp

0

25

50

100

150

Khối hỗ trợ Khối �iều hành Khối công nhân
sản xuất

Khối hành chính
 kĩ thuật

Khối công nhân sản xuất: 152 nhân sự

Khối hỗ trợ: 12 nhân sự

Khối �iều hành: 27 nhân sự

Khối hành chính kĩ thuật: 62 nhân sự

www.khangminhstone.comConslab Thạch Anh Profile
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NHÀ MÁY VÀ
NĂNG LỰC SẢN XUẤT
NHÀ MÁY KHANG MINH CONSLAB THẠCH ANH
Địa chỉ: Tân Lâm, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Nhà máy �ược �ầu tư �ồng bộ, hiện �ại, vận hành theo quy trình 5S, 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 nhằm nâng cao năng suất lao �ộng, 
chất lượng sản phẩm và thân thiện với môi trường.

Diện tích nhà xưởng:

15.000m2

Tổng mức �ầu tư:

300 tỷ �ồng

Tổng công suất thiết kế:

1 triệu m2
 thành phẩm/năm

www.khangminhstone.comConslab Thạch Anh Profile
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Đá Nhũ Vàng G102DNV22S1 Đá Nhũ Vàng G102DNV22M1

Obsidian Đen G102BOB22S1 Obsidian Đen G102BOB22M1

Thạch Anh Tím G102TAT22M1

Đá Vân Gỗ G102VGO22B1

CONSLAB THẠCH ANH - GEM

Năng lượng mạnh mẽ từ nguồn �á quý tự nhiên
Trong nền văn hóa phương Đông �á quý hiện hữu như kho báu lớn ẩn chứa nhiều giá trị, gắn liền những nguyên lý phong thủy 
mà ở �ó người ta tin rằng, mỗi viên �á �ều mang trong mình dòng chảy năng lượng tích cực mạnh mẽ, mang �ến những �iều 
tốt �ẹp, may mắn, thịnh vượng cho cuộc sống.
Tại Việt Nam, Khang Minh là �ơn vị �ầu tiên �ưa �á quý tự nhiên vào tấm ốp lát, ứng dụng những loại �á quý �ược ưa chuộng 
hàng �ầu hiện nay như Thạch Anh Đen, Thạch Anh Tím, Aventurine…, mang �ến những trải nghiệm �ộc �áo �ầy giá trị, �ậm 
nét văn hóa và khắc họa rõ nét chất riêng của từng không gian kiến trúc.

www.khangminhstone.comConslab Thạch Anh Profile

SẢN PHẨM CONSLAB THẠCH ANH

CONSLAB THẠCH ANH - CLASSIC

Tinh tế, thanh lịch, mang �ậm màu sắc �ương �ại.
Dòng sản phẩm Classic �ược hình thành từ thạch anh trắng tinh chất, sử dụng các tone màu trung tính như: trắng, ghi, beige,… 
Đây là những gam màu dễ kết hợp với nhiều loại vật liệu và sản phẩm nội thất, phù hợp với nhiều hạng mục trong các công 
trình dân dụng và thương mại. 

C30322

C10322 C20322

C70222

C10222

Xanh Thiên Thanh P102TT22M1

CONSLAB THẠCH ANH - PREMIUM

Dòng sản phẩm Premium là kết quả của sự sáng tạo �ầy ngẫu hứng nhưng hòa hợp bất ngờ giữa 02 loại �á màu tự nhiên 
trên nền trắng thanh lịch, mở ra không gian sống �ầy sắc màu và ngập tràn năng lượng tuổi trẻ.

CONSLAB THẠCH ANH - CLASSIC PLUS

Classic Plus là một biến thể �ầy thú vị của dòng Classic, mỗi sản phẩm �ều �ược pha trộn thêm 01 loại �á màu tự nhiên, tạo 
nét chấm phá ấn tượng nhưng không phá vỡ tổng thể tinh tế, trang nhã vốn có của dòng Classic.

Ngọc Vàng S102NV22M1

Conslab Thạch Anh là tấm �á nhân tạo gốc thạch anh với nguyên liệu là các loại bột và hạt thạch anh nguyên chất, 
sử dụng chất liên kết vô cơ (Inorganic)
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Aventurine G102AVE22M1Thạch Lựu Ngọc G102TLN22S1 Thạch Lựu Ngọc G102TLN22M1

Đá Mắt Hổ G102DMH22M1Ngọc Hoàng Long G102NHL22M1

Serpentine G102SPT22S1Mã Não Đỏ G102MND22M1

Ngọc Hoàng Long G102NHL22S1

- Tấm hoàn thiện thô: Tấm �á �ược mài thô tại nhà máy và 
vận chuyển tới công trình. Sau khi tiến hành lát, �ội thi công 
tại chỗ sẽ tiến hành mài, �ánh bóng �ể hoàn thiện sản 
phẩm.
Sản phẩm phù hợp với hạng mục lát sàn quy mô lớn như 
nhà ga, sân bay, sảnh thương mại...

- Tấm hoàn thiện tinh: Tấm �á �ã �ược mài tinh và hoàn 
chỉnh các công �oạn �ánh bóng tại nhà máy, ứng dụng cho 
các hạng mục ốp và chế tác sản phẩm hoàn thiện.

- Sản phẩm chế tác: Các sản phẩm �ã hoàn thiện có thể 
ứng dụng ngay trong trang trí nội thất gia �ình, nơi làm việc 
như: Bàn ăn, bàn trà, lavabo...

Conslab Thạch Anh gồm có 3 loại thành 

phẩm chính �áp ứng �ược các nhu cầu 

riêng của từng nhóm khách hàng như:

CÁC CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM CONSLAB THẠCH ANH

www.khangminhstone.comConslab Thạch Anh Profile

Sản phẩm nội thất

Sản phẩm hoàn thiện tinhSản phẩm hoàn thiện thô
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STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ

MPa

-

Mohs

%

MPa

Cấp

g/cm3

≥ 10

≥ 31

5

≤ 3,9

75

6

≥ 2,25

SẢN PHẨM ĐÁ
CONSLAB THẠCH ANH

1

2

3

4

5

6

7

Độ bền uốn

Độ chịu mài mòn bề mặt

Độ chống bám bẩn

Độ cứng vạch bề mặt

Cường �ộ nén

Khối lượng thể tích

Độ hút nước

BẢNG THÔNG SỐ VÀ CHỈ TIÊU KĨ THUẬT

1650mm

95
0m

m

Độ dày tiêu chuẩn/ Thickness: 22mm, 30mm

KHẢ NĂNG LÀM MỚI SAU 
THỜI GIAN SỬ DỤNG
Sản phẩm có thể làm mới bề mặt sau một thời 
gian dài sử dụng.

ỨNG DỤNG ĐA DẠNG
Sản phẩm có thể ứng dụng thay thế �á tự 
nhiên, trong các hạng mục ốp lát, trang trí nội 
thất, ngoại thất, trong các công trình dân 
dụng và công nghiệp.

ĐỘ ĐỒNG ĐỀU CAO
Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ 
tiên tiến nhất hiện nay trong ngành �á ốp lát, 
sản phẩm có �ộ �ồng �ều và ổn �ịnh cao về 
chất lượng.

MANG LẠI VƯỢNG KHÍ
Theo quan niệm phong thủy, các loại �á quý 
(Gem) như Thạch Anh Vàng, Thạch Anh Tím, 
Mã não, Aventurine… với năng lượng mạnh 
mẽ, giúp mang lại may mắn, sức khỏe, tài lộc 
và hạnh phúc cho người sử dụng.

 

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
Toàn bộ nguyên liệu sản xuất thân thiện, an 
toàn với người gia công, người sử dụng và 
môi trường.

TẠI SAO CHỌN CONSLAB THẠCH ANH

www.khangminhstone.comConslab Thạch Anh Profile
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LÁT SÀN

ỨNG DỤNG
CỦA CONSLAB THẠCH ANH

Với �ặc tính cơ lý  vượt trội: 
    - Không thấm ố - chống bám bẩn; 
    - Khả năng chống trầy xước tốt - chịu mài mòn cao hơn �á Granite, Marble;
    - Chống trơn trượt;
Conslab Thạch Anh hoàn toàn có thể thay thế �á tự nhiên cao cấp �ể ứng dụng lát sàn, kể cả các công trình công 
cộng, nơi có mật �ộ qua lại nhiều.

www.khangminhstone.comConslab Thạch Anh Profile

ỐP TƯỜNG

Sàn trung tâm thương mại Sàn nhà hàng

Sàn nhà ga hành khách sân bay Sàn biệt thự Sảnh văn phòng

Ốp sảnh chờ thang máy  

Ốp tường phòng tắm
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NỘI THẤT KHÁC

Mặt bàn

Lát cầu thang

Mặt bàn

Mặt bàn Vách trang trí

Lavabo Lavabo

Quầy bar



Biệt thự Vinhomes Riverside

Biệt thự sân golf Tam Đảo Biệt thự Vinhome Green Bay

26 27
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CÔNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Biệt thự tại TP. Nam Định Biệt thự liền kề tại Tây Ninh

Fusion Maia Resort Đà Nẵng
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HƯỚNG DẪN THI CÔNG
Nhằm �ảm bảo chất lượng công trình và �áp ứng tốt nhất nhu cầu của Quý Khách hàng, Khang Minh Conslab Thạch 
Anh không chỉ là �ơn vị sản xuất, cung cấp sản phẩm mà còn là người �ồng hành, hỗ trợ khách hàng trong các hạng 
mục tư vấn kỹ thuật, thi công.

TRƯỞNG BAN
TƯ VẤN KỸ THUẬT

TỔ KỸ THUẬT
THI CÔNG

TỔ KỸ THUẬT
NHÀ MÁY

KỸ THUẬT VIÊN HÀ NỘI

KỸ THUẬT VIÊN TP. HCM

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM

NGHIÊN CỨU
VÀ PHÁT TRIỂN

KỸ THUẬT VIÊN ĐÀ NẴNG

1 Khảo sát công trình.
Lên phương án vật liệu và thi công.
Chuẩn bị vật liệu.

CHUẨN BỊ:

2 Tiến hành thi công.
Hoàn thiện và nghiệm thu.
Bàn giao

THI CÔNG:

3 BẢO HÀNH:
Tất cả sản phẩm Khang Minh 
Conslab Thạch Anh �ều có 
chính sách bảo hành cụ thể, 
�ảm bảo quyền lợi của Khách 
hàng và Đối tác.  

QUY TRÌNH THI CÔNG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BAN TƯ VẤN KỸ THUẬT

www.khangminhstone.comConslab Thạch Anh Profile

Biệt thự Ciputra Hà Nội Trung tâm bảo hành Asus Cần Thơ

Biệt thự liền kề khu �ô thị Vạn Phúc - Tp. Hồ Chí Minh
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HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT LÁT SÀN 

Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng và vật tư
Dùng máy Laser và thước 3m �ể kiểm tra �ộ phẳng, �ộ cao 
của nền, �ảm bảo nền là mặt phẳng, chênh lệch cho phép 
là 2mm. Vệ sinh sạch khu vực nền, phun nước dưỡng ẩm. 

Bước 2: Sắp xếp và �ịnh vị �á
Xác �ịnh vị trí của �á �ịnh vị theo �úng bản thiết kế. Căng 
dây, lấy mốc �ịnh vị vị trí viên �á �ầu tiên theo �úng bản vẽ 
�ã �ược phê duyệt.

Bước 3: Chuẩn bị hồ dầu xi măng, keo
Với những công trình sử dụng hồ dầu xi măng, hòa xi măng với 
nước, �ánh �ều cho �ến khi hỗn hợp �ạt �ược �ộ dẻo. 
- Sử dụng giấy ráp thô (loại 150) �ánh ráp góc mạch �á �ể 
giảm �ộ sắc các cạnh và hạn chế sứt, mẻ cạnh. 
- Lăn 1 lớp mỏng keo 2009 (keo tạo liên kết) dưới �áy của tấm 
�á. Đợi ít nhất 15 phút (30 phút nếu trời lạnh) �ể lớp 2009 khô.
 - Tiến hành dùng bay xây và bay răng cưa rải �ều lớp hồ dầu 
xi măng xuống �áy của tấm �á (�ộ dày tối thiểu 3-10mm). 
Với công trình sử dụng keo, hòa trực tiếp keo dán �á với nước 
cho �ến khi hỗn hợp �ạt �ến �ộ dẻo �ồng nhất. Không cần 
quét lớp mỏng 2009 mà trải thẳng lớp keo xuống �áy tấm �á 
(�ộ dày lớp keo khoảng từ 5-10mm) và lát như bình thường.        

Bước 4: Lát �á
Đặt viên �á �ầu tiên theo �úng vị trí trong bản thiết kế. Từ viên 
�á �ịnh vị, tiến hành lát các viên �á tiếp theo theo �úng trình 
tự kỹ thuật cho toàn bộ sàn.
Lưu ý sử dụng ke chữ thập �ể tăng �ộ chính xác và �ồng �ều 
của mạch. Với các công trình sử dụng tấm kích thước lớn cần 
sử dụng ke cân bằng.
Dùng bao gai ẩm, nilon… phủ toàn bộ bề mặt sàn �ã lát �ể 
bảo dưỡng cho sàn. Không �i lại và �ể �ồ nặng lên mặt sàn 
trong 24h �ầu tiên, 24h tiếp theo hạn chế �i lại trên bề mặt 
sàn.

Bước 5: Miết mạch
03 ngày sau khi lát nền xong tiến hành miết mạch (chà ron). Trong 
trường hợp cần gấp thì bước này �ược thực hiện sau khi lát �á ít 
nhất 01 ngày.
Kiểm tra mạch, dùng máy cắt cầm tay có gắn �ĩa cắt �ộ dày 
0.3/0.5/0.7mm cắt tỉa lại mạch, cắt bỏ phần keo, vữa thừa. Dùng 
máy hút bụi hút sạch bụi bẩn trên mặt nền và bên trong khe mạch. 
Kiểm tra nếu mạch vẫn còn dính bẩn ta tiến hành cắt lại mạch. 
Sau �ó pha keo mạch và tiến hành tra keo vào mạch, hoàn thiện 
quá trình thi công lát sàn.
Lưu  ý, nếu không mài sàn thì cần lau sạch keo trên bề mặt �á.

Phương pháp thi công ốp �á mặt dựng là phương pháp 
treo các tấm �á lên tường bằng hệ thống bát �ỡ và râu pin 
inox. Số lượng, quy cách bát �ã �ược tính toán sao cho hệ 
thống bát �ỡ �ủ khả năng chịu lực, nó �ược thể hiện rõ 
trong bản vẽ thi công cho từng công trình. 

Độ hở giữa tường và mặt tấm �á từ 20mm �ến 60 mm tùy 
thuộc vào �ộ sai lệch của phần tường thô. Bát, Râu inox      
Φ5mm, chốt Φ4 mm dùng �ể liên kết các tấm �á với nhau 
thành khối vững chắc. Râu, pin còn có tác dụng chịu tải 
trọng xô ngang tác dụng lên mặt �á. Các lỗ khoan �ều 
�ược trám, chèn bằng EpoxyA+B (Keo chuyên dụng).

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ỐP MẶT DỰNG BẰNG PIN, BÁT 

Bước 5: Dùng keo chuyên dụng tra vào các vị 
trí mạch �á.

Bước 6: Vệ sinh mạch sau khi hoàn tất bề mặt ốp. 
Không dùng hóa chất �ể làm sạch �á. Sau �ó tiếp tục 
ốp từ dưới lên trên.

Bước 1: Xác �ịnh tim trục, bật mực các �ường 
chuẩn �ịnh vị các viên �á ốp. Từ �ó xác �ịnh vị 
trí bulong, ke inox �ỡ �á.

Bước 2: Khoan lỗ trên tường betong �úng theo 
bản vẽ, dùng keo Epoxy hai thành phần trám vào 
lỗ khoan. Siết ốc nở và gắn bát theo �úng vị trí.

Quy trình thi công:

Bước 3: Căng dây cữ ngang dọc, kiểm tra lại 
�ộ chắc chắn của bulong, nở, ke inox. Đưa tấm 
�á vào vị trí ốp.

Bước 4: Căn chỉnh các tấm �á và thực hiện hiện �ầy 
�ủ các liên kết chốt, móc vít. Khi �ã căn chỉnh xong 
tiến hành siết chặt các �ai ốc �ể cố �ịnh tấm �á.
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