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TẦM NHÌN, SỨ MỆNH 
* Söù meänh: VI NA goùp phaàn naâng cao cô caáu söû duïng vaät lieäu coâng ngheä môùi taïi Vieät Nam 

thoâng qua vieäc saûn xuaát vaø cung caáp caùc saûn phaåm vaät lieäu xaây döïng khoâng nung coù chaát 

löôïng cao, nhieàu tính naêng öu vieät vaø thaân thieän vôùi moâi tröôøng.

* Taàm nhìn: Trong 5 naêm tôùi, VI NA trôû thaønh moät trong möôøi nhaø cung caáp caùc saûn phaåm, dòch 

vuï veà vaät lieäu xaây döïng thaân thieän moâi tröôøng chuyeân nghieäp haøng ñaàu taïi Vieät Nam.

NĂNG LỰC NỘI TẠI VI NA

* Daây chuyeàn thieát bò saûn xuaát ñoàng boä, hieän ñaïi baäc nhaát Vieät Nan: vôùi naêng löïc saûn xuaát

  110 trieäu vieân QTC/naêm.

* Heä thoáng phöông tieän vaän taûi hieän ñaïi: Ñaùp öùng cho moïi coâng trình.
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* Quy moâ nhaø xöôûng: treân 40.000m².

* Khaû naêng chuû ñoäng nguoàn nguyeân lieäu ñaàu vaøo: Nhôø nhöõng moû ñaù chaát löôïng cao, 

ñöôïc nghieân cöùu vaø kieåm nghieäm ñeå saûn xuaát ra nhöõng saûn phaåm gaïch ña daïng, ñuùng 

tieâu chuaån, ñaûm baûo oån ñònh saûn xuaát trong haøng chuïc naêm.

VI NA

 oâng ty coå phaàn gaïch VI NA ñöôïc thaønh laäp cuoái naêm 2013. VI NA ra ñôøi laø keát quaû 

cuûa moät quaù trình laâu daøi tìm hieåu, nghieân cöùu öùng duïng caùc coâng ngheä vaät lieäu 

môùi vaøo  ñôøi soáng thöïc tieãn, laø keát quaû cuûa quaù trình ñuùc keát kinh nghieäm cuûa caùc 

coå ñoâng saùng laäp - nhöõng tri thöùc ñaõ gaén boù nhieàu naêm vaø taâm huyeát vôùi lónh vöïc 

coâng ngheä vaät lieäu thaân thieän moâi tröôøng taïi Vieät Nam.

Nhôø coù quaù trình hoïc hoûi kinh nghieäm saûn xuaát VLXD khoâng nung ôû caùc nöôùc tieân tieán 

nhö Ñöùc, Lieân bang Nga, Thaùi Lan, Trung Quoác... töø nhöõng naêm 2008-2009 vaø chuaån bò tích 

luõy caùc nguoàn löïc moät caùch baøi baûn neân chæ moät thôøi gian ngaén sau khi tieán haønh ñaàu tö, VI 

NA töï haøo trôû thaønh nhaø saûn xuaát gaïch khoâng nung vôùi saûn löôïng vaø coâng ngheä haøng ñaàu 

taïi Vieät Nam.

Moãi naêm VI NA coù khaû naêng cung caáp ra thò tröôøng khoaûng 110 trieäu saûn phaåm gaïch 

QTC coù maãu maõ ña daïng ñaùp öùng yeâu caàu cuûa nhieàu loaïi coâng trình, vôùi chaát löôïng 

cao vaø giaù caû hôïp  lyù.

Vôùi phöông chaâm laáy coâng ngheä laø naêng löïc coát loõi, VI NA laø ñôn vò ñaàu tieân taïi Bình 

Dương laép ñaët vaø vaän haønh daây chuyeàn saûn xuaát gaïch coâng ngheä theo tieâu chuaån Chaâu 

AÂu - CE do Nhaø cheá taïo haøng ñaàu quoác teá cung caáp coù coâng ngheä öu vieät nhaát nhaát so vôùi 

taát caû caùc daây chuyeàn saûn xuaát gaïch hieän coù treân thò tröôøng, ñoàng thôøi xaây döïng vaø thöû 

nghieäm thaønh coâng heä thoáng caáp phoái saûn phaåm ña daïng, phaùt huy öu  theá nguoàn 

nguyeân  lieäu vaø maùy moùc  thieát bò. Ñaây  laø cô sôû quan  troïng ñeå VI NA coù khaû naêng saûn xuaát 

quy moâ lôùn, chaát  löôïng saûn phaåm cao vaø haï giaù  thaønh.

Taát caû caùc saûn phaåm cuûa VI NA tröôùc khi xuaát xöôûng ñeàu ñöôïc kieåm nghieäm taïi caùc phoøng 

thí nghieäm chuyeân duïng ñeå ñaûm baûo saûn phaåm phuø hôïp vôùi tieâu chuaån cuûa Vieät Nam (TCVN 

6477:2011 vaø TCVN 6476:1999) cuõng nhö phuø hôïp vôùi caùc  tieâu chuaån cuûa Quoác  teá (nhö JIS - 

A5406:1994 - Tieâu chuaån Nhaät baûn vaø AS 2733:1984 - Tieâu chuaån UÙc). VI NA ñaõ xaây döïng, vaän 

haønh  Heä  thoáng quaûn  lyù chaát  löôïng Quoác  teá  ISO 9001:2008.

Không chỉ cam kết bằng khẩu hiệu, với năng lực nội tại vững chắc, VI NA đã lỗ lực luôn luôn 

không ngừng đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ với giá cả cạnh 

tranh, tôn trọng đạo đức kinh doanh nhằm đáp ứng tốt hơn mọi yêu cầu của khách hàng. Nhờ 

đó, sản phẩm VI NA đã được các nhà đầu tư lớn uy tín, các công trình trọng điểm đón nhận. Đó 

là những minh chứng sống động và đầy sức nặng khẳng định vị thế xứng đáng của một VI NA 

với tư cách là đơn vị sản xuất gạch không nung chuyên nghiệp, quy mô lớn nhất của Bình 

Dương và của Việt Nam. 

Website: gachvina.com
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ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM GẠCH KHÔNG NUNG VI NA

Caùch aâm - caùch nhieät: Caùch aâm toát hôn, haáp thuï nhieät vaø truyeàn giaûm nhieät 

ít hôn so vôùi gaïch ñaát seùt nung.

Ñaõ ñöôïc nhieät ñôùi hoùa: Xaây toâ (traùt) baèng vöõa bình thöôøng nhö gaïch ñaát seùt 

nung. Quy trình kyõ thuaät xaây döïng töông ñoàng nhö gaïch ñaát seùt nung.

Cöôøng ñoä cao: Cao ñeán 2 laàn so vôùi gaïch ñaát seùt nung.

Ñoä beàn cao: Caáu truùc saûn phaåm coù ñoä beân cao, khoâng bò aûnh höôûng bôûi 

ñieàu kieän thôøi tieát khaéc nghieät cuõng nhö khoâng bò hö haïi trong ñieàu kieän 

khoâng khí bình thöôøng. 

Choáng chaùy: Gaïch khoâng nung XMCL VI NA hoaøn toaøn laø vaät lieäu voâ cô vaø 

khoâng baét chaùy. Saûn phaåm thích hôïp cho nhöõng öùng duïng caàn tính choáng 

chaùy cao.

Khoâng ñoäc haïi: Gaïch khoâng nung XMCL VI NA laø vaät lieäu trô hoaøn toaøn neân 

khoâng ñoäc haïi. Vaät lieäu naøy trô vaø voâ haïi khi chaïm vaøo. 

Baûo veä moâi tröôøng: Vaät lieäu ñöôïc thieát keá cho ngöôøi tieâu duøng quan taâm ñeán 

vieäc löïa choïn saûn phaåm baûo veä moâi tröôøng. Quy trình saûn xuaát haàu nhö 

khoâng coù chaát thaûi moâi tröôøng, giaûm hôn 50% böùc xaï nhaø kính.

Ñoä chính xaùc cao: Quaù trình saûn xuaát chính xaùc ñaûm baûo saûn phaåm luoân 

ñöôc saûn xuaát theo ñuùng kích thöôùc tieâu chuaån khi rôøi khoûi nhaø maùy. Kích 

thöôùc saûn phaåm gaïch khoâng nung XMCL VI NA ñoàng ñeàu, sai soá raát thaáp. 

Maãu maõ saûn phaåm ña daïng phuø hôïp cho nhieàu loaïi coâng trình.

Tieát kieäm chi phí - Giaûm giaù thaønh xaây döïng: Giaù thaønh saûn phaåm caïnh tranh 

so vôùi caùc loaïi vaät lieäu hieän coù treân thò tröôøng. Beà daày lôùp vöõa xaây (traùt) moûng 

hôn, saûn phaåm ít hö hoûng hao huït trong quaù trình vaän chuyeån, boác xeáp. 

Naêng suaát xaây döïng nhanh ñeán gaáp 2 laàn so vôùi gaïch ñaát seùt nung.

BẢNG SO SÁNH GẠCH KHÔNG NUNG VI NA 

VỚI CÁC LOẠI GẠCH KHÁC

Chæ tieâu

Nguyên liệu chính

Thân thiện môi trường

Quy trình sản xuất 
và lắp đặt

3Tỉ trọng (kg/m )

Kích cỡ sản phẩm

Cường độ chịu lực 
2(kg/cm )

Độ bền theo thời gian

Dẫn nhiệt (kcal/m.độ.h)

Chống cháy

Cách âm (dB)

Độ chính xác kích cỡ 
(dài, rộng, cao, mm)

Độ hút nước 
(% theo khối lượng)

Phương pháp thi công

Sử dụng vữa xây

Tiết kiệm vữa xây, 
chi phí nhân công

Thi công đường 
điện, nước

Nứt, sứt góc cạnh

Độ co ngót (mm/m)

Giá

Gaïch khoâng nung VI NA 

Xi măng, cát, đá, phụ gia
chuyên dùng

Không gây ô nhiễm môi trường, 
không phát sinh khí thải, ít bụi, 
không sử dụng than, dầu FO

Tự động hóa hoàn toàn

Từ 1200 - 2100

Nhiều chủng loại, 
dễ thay đổi theo yêu cầu

75 - 200

Tăng cao theo thời gian

0.175 - 0.465

>3 giờ

>35

 2,  2,  2

< 14%

Phổ thông

Thông thường

Tốt

Dễ dàng

<2%

< 0.8

Rẻ

Gaïch ñaát seùt nung

Có thể sử dụng máy đùn để tạo phôi. 
Cần hệ thống lò nung tiêu tốn than, 

điện lớn

Đất sét, than, nước

Sử dụng nhiều tài nguyên đất sét, than, 
ảnh hưởng an ninh lương thực quốc gia, 

gây ô nhiễm môi trường

1600 - 1980

Phụ thuộc vào khuôn 
cố định

50 - 75

Giảm dần theo thời gian

0.81

1-2 giờ

28

±6, ±4, ±3

<16%

Phổ thông

Thông thường

Kém

5-10%

Không xác định
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SẢN PHẨM CHÍNH - MAIN PRODUCT

Viên/1m³ đặc - Bricks/1m³

Viên/1m² đặc - Bricks/1m²

Lượng vừa dùng cho 1m³ xây (m³ )

Total building morta

Viên/1m³ xây dựng - Bricks/1m³ building

Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2008, TCVN 6477:2011, ASTM C140

Thông số kỹ thuật - 

Technical specification

Cường độ chịu lực - Compress Intensity > 50kg/cm²

Độ ngậm nước - Water Absonrption < 12%

Độ rỗng - Porosity percentage: ~ 28%

Vật liệu - Materials Đá xay, bột đá, xi măng, phụ gia

Stone dust, stone powder, cement, admixture.

Các thông số tính toán - Calculation palculation parameters Trọng lượng - Weight (kg)

Kích thước - Dimension (mm) 80 x 80 x 180

69.44

868.06

0.26

Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building

642.36 1156.25

51.39 92.5

399.88

125

1562.51

1.6~2.0

Viên/1m³ đặc - Bricks/1m³

Viên/1m² đặc - Bricks/1m²

Viên/1m³ xây dựng - Bricks/1m³ building

Viên/1m²  xây dựng - Bricks/1m²  building

Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2008, TCVN 6477:2011, ASTM C140

Thông số kỹ thuật - 

Technical specification

Cường độ chịu lực - Compress Intensity > 50kg/cm²

Độ ngậm nước - Water Absonrption < 12%

Độ rỗng - Porosity percentage: ~ 22%

Vật liệu - Materials Đá xay, bột đá, xi măng, phụ gia

Stone dust, stone powder, cement, admixture.

Các thông số tính toán - Calculation palculation parameters Trọng lượng - Weight (kg)

Kích thước - Dimension (mm) 40 x 80 x 180

138.89

1736.11

100

1250

0.26

105

1312.5

399.88

145.83

1822.92

Lượng vừa dùng cho 1m³ xây  (m³)

Total building morta
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Viên/1m³ đặc - Bricks/1m³

Viên/1m² đặc - Bricks/1m²

Viên/1m³ xây dựng - Bricks/1m³ building

Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building

Kích thước - Dimension (mm) 40 x 80 x 180

1736.11

138.89

100

1250

0.28

173.61

2170.13

1.2~1.3

125

1562.5

430.64Lượng vừa dùng cho 1m³ xây  (m³)

Total building morta

Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2008, TCVN 6477:2011, ASTM C140

Thông số kỹ thuật - 

Technical specification

Cường độ chịu lực - Compress Intensity > 75kg/cm²

Độ ngậm nước - Water Absonrption < 12%

Độ rỗng - Porosity percentage: 0%

Vật liệu - Materials Đá xay, bột đá, xi măng, phụ gia

Stone dust, stone powder, cement, admixture.

Gạch đặc

40 x 80 x 180

180

40

80

Các thông số tính toán - Calculation palculation parameters Trọng lượng - Weight (kg)

ÖÙng duïng: xaây moùng, xaây töôøng chòu löïc, töôøng ngaên, töôøng bao che, caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät khaùc

ÖÙng duïng: xaây töôøng ngaên, töôøng bao che cho caùc coâng trình 

ÖÙng duïng: xaây töôøng ngaên, töôøng bao che cho caùc coâng trình 

DANH MỤC SẢN PHẨM - TABLE OF PRODUCT

40 x 80 x 180

90 x 190 x 390

GẠCH RỖNG 4 LỖ GẠCH 6 LỖ GẠCH RỖNG 2 LỖ

VI NA có thể sản xuất các mẫu sản phẩm khác theo yêu cầu của khách hàng

 100 x 200 x 400 200 x 200 x 400 190 x 190 x 390 

200 x 200 x 20090 x 190 x 19080x 250 x 400

Gạch 2 lỗ

 40 x 80 x 180 40

180

80

Gạch 4 lỗ

80 x 80 x 180

18
0

80

80

150 x 200 x 400

1.0~1.1
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SẢN PHẨM CHÍNH - MAIN PRODUCTSẢN PHẨM CHÍNH - MAIN PRODUCT

200 x 200 x 400

12.50

62.50

11.10 210.9

55.50 1054.5

0.112 172.26

237.5

1187.5

18.5~19.5

Viên/1m³ đặc - Bricks/1m³

Viên/1m² đặc - Bricks/1m²

Lượng vừa dùng cho 1m³ xây (m³ )

Total building morta

Viên/1m³  xây dựng - Bricks/1m³  building

Viên/1m²  xây dựng - Bricks/1m²  building

Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2008, TCVN 6477:2011, ASTM C140

Thông số kỹ thuật - 

Technical specification

Cường độ chịu lực - Compress Intensity > 75kg/cm²

Độ ngậm nước - Water Absonrption < 12%

Độ rỗng - Porosity percentage: ~ 42%

Vật liệu - Materials Đá xay, bột đá, xi măng, phụ gia

Stone dust, stone powder, cement, admixture.

Các thông số tính toán - Calculation palculation parameters Trọng lượng - Weight (kg)

Kích thước - Dimension (mm)

Gạch 4 lỗ

200 x 200 x 400

100 x 200 x 400

12.50

125

10.94

109.38

0.125

120.34

1203.18

192.25

137.5

1375

10.5~11.5

Viên/1m³ đặc - Bricks/1m³

Viên/1m² đặc - Bricks/1m²

Viên/1m³  xây dựng - Bricks/1m³  building

Viên/1m²  xây dựng - Bricks/1m²  building

Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2008, TCVN 6477:2011, ASTM C140

Thông số kỹ thuật - 

Technical specification

Cường độ chịu lực - Compress Intensity > 75kg/cm²

Độ ngậm nước - Water Absonrption < 12%

Độ rỗng - Porosity percentage: ~ 25%

Vật liệu - Materials Đá xay, bột đá, xi măng, phụ gia

Stone dust, stone powder, cement, admixture.

Các thông số tính toán - Calculation palculation parameters Trọng lượng - Weight (kg)

Kích thước - Dimension (mm)

Lượng vừa dùng cho 1m³ xây (m³)

Total building morta

Viên/1m³ đặc - Bricks/1m³

Viên/1m² đặc - Bricks/1m²

Viên/1m³ xây dựng - Bricks/1m³ building

Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building

Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2008, TCVN 6477:2011, ASTM C140

Thông số kỹ thuật - 

Technical specification

Cường độ chịu lực - Compress Intensity > 75kg/cm²

Độ ngậm nước - Water Absonrption < 12%

Độ rỗng - Porosity percentage: ~ 40%

Vật liệu - Materials Đá xay, bột đá, xi măng, phụ gia

Stone dust, stone powder, cement, admixture.

Các thông số tính toán - Calculation palculation parameters Trọng lượng - Weight (kg)

Kích thước - Dimension (mm)

Gạch Hourdis

150 x 200 x 400

150 x 200 x 400

12.50

125

111

11.10

1554~1665

160.95

181.25

1812.5

14~15

Ghi chú: Sai lệch kích thước: Theo chiều rộng:  Sai lệch khối lượng:  7 % 3mm                                                         

                                     Theo chiều d   ài:  mm                              (Theo TCVN 6477 - 2011)
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CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH VI NA

Viên/1m³ đặc - Bricks/1m³

Viên/1m² đặc - Bricks/1m²

Lượng vừa dùng cho 1m³ xây (m³ )

Total building morta

Viên/1m³  xây dựng - Bricks/1m³ building

Viên/1m²  xây dựng - Bricks/1m²  building

Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2008, TCVN 6477:2011, ASTM C140

Thông số kỹ thuật - 

Technical specification

Cường độ chịu lực - Compress Intensity > 75kg/cm²

Độ ngậm nước - Water Absonrption < 12%

Độ rỗng - Porosity percentage: ~ 28%

Vật liệu - Materials Đá xay, bột đá, xi măng, phụ gia

Stone dust, stone powder, cement, admixture.

Các thông số tính toán - Calculation palculation parameters Trọng lượng - Weight (kg)

Kích thước - Dimension (mm)

Gạch 3 lỗ

90 x 190 x 390

90 X 190 X 390

13.50

149.95

11.74

130.45

0.13

117.4

1304.5

199.94

135

1499.5

9.5~10.5

Gạch 3 lỗ

100 x 200 x 400

13.50

71.03

11.94 214.92

62.86 1131.48

0.115 176.87

243

1278.54Viên/1m³ đặc - Bricks/1m³

Viên/1m² đặc - Bricks/1m²

Viên/1m³ xây dựng - Bricks/1m³ building

Viên/1m² xây dựng - Bricks/1m² building

Tiêu chuẩn - Standard ISO 9001:2008, TCVN 6477:2011, ASTM C140

Thông số kỹ thuật - 

Technical specification

Cường độ chịu lực - Compress Intensity > 75kg/cm²

Độ ngậm nước - Water Absonrption < 12%

Độ rỗng - Porosity percentage: ~ 40%

Gạch 4 lỗ

190 x 190 x 390

Lượng vừa dùng cho 1m³ xây (m³)

Total building morta

190 X 190 X 390 17.5~18.5

Vật liệu - Materials Đá xay, bột đá, xi măng, phụ gia

Stone dust, stone powder, cement, admixture.

Kích thước - Dimension (mm)

Các thông số tính toán - Calculation palculation parameters Trọng lượng - Weight (kg)

ÖÙng duïng: xaây moùng, xaây töôøng chòu löïc, töôøng ngaên, töôøng bao che, caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät khaùc

ÖÙng duïng: xaây moùng, xaây töôøng chòu löïc, töôøng ngaên, töôøng bao che, caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät khaùc

ÖÙng duïng: xaây moùng, xaây töôøng chòu löïc, töôøng ngaên, töôøng bao che, caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät khaùc

ÖÙng duïng: xaây moùng, xaây töôøng chòu löïc, töôøng ngaên, töôøng bao che, caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät khaùc

ÖÙng duïng: Theo TCVN 6477:2011 ñöôïc söû duïng ñeå laùt saøn beâ toâng, caùch aâm, caùch nhieät vaø giaûm taïi troïng saøn cho caùc coâng trình

200

400

1
5
0

100

400

20
0

23
23

23

90

390

1
9
0

23
23

23

390

19
0

190

25

25

25

400

200

200

2
5

25

25
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Tất cả các sản phẩm của VI NA trước khi xuất xưởng đều được kiểm nghiệm tại các phòng thí nghiệm chuyên 

dụng để đảm bảo sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam (TCVN 6477:2011 đối với gạch block bê tông 

và TCVN 6476:1999 với gạch bê tông tự chèn) cũng như phù hợp với các tiêu chuẩn của Châu Âu và Quốc tế như: 

JIS-A5406:1994 - Tiêu chuẩn Nhật Bản và AS 2733:1984 - Tiêu chuẩn Úc). Hiện gạch không nung xi măng cốt liệu VI 

NA đang được áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế ISO 9001:2008

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU GẠCH.

VI NA

VINA BLOCK JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH VI NA

Ghi chuùù:   Sai soá troïng löôïng cho pheùp ±10%

                 Sai soá kích thöôùc ñoái vôùi gaïch block beâ toâng: chieàu roäng vaø chieàu daøi ±2mm; chieàu cao ±3mm

Kích thước: 225x112.5x60/80/100/120 mm

Cường độ chịu lực: từ 200-600 kg/cm² 
2Định mức: 39,5 viên/m  

Kích thước: 200 x 200 x 60/80/100/120 mm

Cường độ chịu lực: từ 200-600 kg/cm² 
2Định mức: 27 viên/m

Kích thước: 200 x 200 x 60/80/100/120 mm

Cường độ chịu lực: từ 200-600 kg/cm² 
2Định mức: 25 viên/m

Kích thước: 100 x200x60/80/100/120 mm

Cường độ chịu lực: từ 200-600 kg/cm² 
2Định mức: 50 viên/m

Kích thước: 20x40x7 mm

Cường độ chịu lực: từ 200-600 kg/cm² 
2Định mức: 12 viên/m

Kích thước: 400X400X30 mm

Cường độ chịu lực: từ 200-600 kg/cm² 
2Định mức: 6.25 viên/m

Xây dựng cuộc sống xanh!

CÁC MẪU GẠCH TỰ CHÈN

NHỮNG MẪU GẠCH TỰ CHÈN KHÁC

ÖÙng duïng: laùt væa heø, caùc coâng trình giao thoâng, ñöôøng phoá, quaûng tröôøng, beán baõi,...

Xây dựng cuộc sống xanh!
VI NA., JSC

VI NA

VINA BLOCK JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH VI NA
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VI NA

VINA BLOCK JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH VI NA

Xây dựng cuộc sống xanh!

Chi tieát xem theâm taïi website: www.gachvina.com
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HƯỚNG DẪN THI CÔNG GẠCH BLOCK

Xây dựng cuộc sống xanh!
VI NA., JSC

VI NA

VINA BLOCK JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH VI NA

Choïn ñuùng loaïi gaïch vaø ñuùng kích thöôùc yeâu caàu trong baûn thieát keá kyõ thuaät. Söùc chòu ñaït cöôøng ñoä 

quy ñònh cuûa coâng trình. Ñoä huùt nöôùc gaïch xi maêng coát lieäu VI NA khoâng quaù 14%.

Chuaån bò xaây:

 Baét ñaàu töø hai goùc. Ñònh vò chuaån caùc block ñaàu tieân ôû hai goùc baèng daây caêng, thöôùc, 

cöõ goã ...

 Ñònh vò chính xaùc caùc block ôû goùc töôøng laø yeâu caàu baét buoäc ñeå coù theå xaây caùc block 

coøn laïi taïi neân moät böùc töôøng thaúng ñeïp, ñaït yeâu caàu kyõ thuaät.

 Duøng daây roïi ñeå xaùc ñònh ñoä vuoâng cuûa ñieåm goùc böùc töôøng vôùi maët ñaát, sau ñoù duøng 

daây caêng giöõa hai ñieåm goùc ñoù laøm cô sôû ñaët ñaët nhöõng block khaùc ôû giöõa. 

 Coù theå xaùc ñònh chính xaùc soá löôïng block cho haøng xaây ñaàu tieân baèng caùch ñaët caùc 

block khoâng vöõa leân moùng böùc töôøng. 

Tieán haønh xaây:

 Baét ñaàu xaây ôû caùc ñieåm goùc nhö ñaõ xaùc ñònh ôû treân.

 Traûi vöõa daøy khoaûng 1cm ñeàu leân moùng töôøng. Laáy bay xaây traûi vöõa, taïo moät lôùp “gaân” ôû 

giöõa khoái vöõa ñeå khi ñaët gaïch leân noù seõ ñöôïc traûi ñeàu ra caùc meùp gaïch vaø traùnh laõng phí , 

ñoàng thôøi taïo ra chaân ñinh dính chaët vaøo loã caùc block.

 Xaây ôû goùc tröôùc, roài xaây phaàn coøn laïi cuûa böùc töôøng.

 Tuaân thuû caùch laøm naøy cho caùc goùc khaùc ôû caùc böùc töôøng khaùc. Xaây ñònh vò vaøi block 

cho moãi höôùng xaây. Buoäc daây vaøo hai vieân gaïch ôû 2 goùc (ôû haøng ñaàu tieân) vaø keùo caêng 

chuùng ñeå laøm moác xaây nhöõng vieân coøn laïi. 

 Tieáp tuïc traûi vöõa ñeå xaây caùc haøng tieáp theo. Laáy bay mieát caùc maïch vöõa vaø ñònh vò caùc 

block ñuùng vò trí.

 Ñoä daøy maïch vöõa khoaûng töø 3 - 8mm. Coù theå linh ñoäng ñieàu chænh theâm maïch vöõa nhöng 

khoâng neân quaù nhieàu. 

 Coù theå duøng ñoät, buùa, bay xaây ñeå caét (chaët) caùc block khi caàn thieát. 

 Sau khi xaây ñöôïc khoaûng vaøi block, duøng li-voâ hoaëc thöôùc ñeå kieåm tra söï thaúng haøng cuûa 

caùc block. Khi vöõa chöa bò khoâ, coù theå duøng bay xaây, dao xaây, buùa cao su ... ñeå ñieàu 

chænh caùc block neáu caàn.

 Luoân xaây ôû goùc tröôùc vaø xaây leân vaøi haøng, sau ñoù môùi duøng daây caêng ñeå xaây phaàn coøn 

laïi cuûa böùc töôøng.

 Luoân ñaët caùc block ñuùng höôùng, chuùng seõ giuùp giöõ cho caùc block ñöôïc thaúng haøng, 

caân baèng nhau treân cuøng moät haøng. Haõy caån thaän, traùnh chaïm vaøo nhöõng haøng gaïch 

môùi xaây laøm leäch chuùng.

 Luoân giöõ phöông höôùng chuaån xaùc. Neáu moät caïnh block leäch ra khoûi vò trí seõ raát maát thôøi 

gian ñeå caân baèng noù trôû laïi.

 Duøng bay goït heát vöõa thöøa vaø neùm noù trôû laïi baøn xoa ñeå taùi söû duïng. Ñöøng ñeå vöõa naøy 

khoâ ñi moät caùch laõng phí.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG GẠCH ỐNG / ĐẶC / THẺ

Caùc böôùc xaây:

 Laáy moác, traûi vöõa lôùp döôùi daøy 15 - 20mm, mieát maïch ñöùng daøy 5 - 10mm.

 Xaây moät lôùp ñeå kieåm tra tim coát, traûi vöõa lieân tuïc ñeå xaây haøng keá tieáp cho ñeán coát lanh toâ thì döøng laïi ñeå 

chôø ñaép lanh toâ.

 Xaây tieáp phaàn töôøng phía treân lanh toâ.

 Ñoái vôùi caùc phaàn xaây nhôõ caùc kích thöôùc gaïch seõ ñöôïc caét gaïch cho phuø hôïp vôùi kích thöôùc khoái xaây.

 Xaây töø döôùi leân treân, töôøng chính xaây tröôùc, töôøng phuï xaây sau, xung quanh xaây tröôùc, trong xaây sau.

 Neáu gaïch khoâ phaûi töôùi nöôùc ñeå ñaûm baûo gaïch khoâng huùt nöôùc cuûa vöõa taïo lieân keát toát khi xaây.

 Beà maët tieáp giaùp khoái xaây phaûi ñöôïc traùt moät lôùp hoà daàu ñeå taïo ñoä lieân keát giöõa gaïch vaø beà maët tieáp 

giaùp ñoù nhö daàm, coät ...

 Ñeå ñaûm baûo cho töôøng thaúng vaø phaúng thì trong quaù trình xaây phaûi giaêng daây nhôï vaø thöôøng xuyeân thaû 

quaû doïi.

 Maïch vöõa ngang khoâng daøy hôn 2cm, maïch ñöùng khoâng quaù 1,5cm. Caùc maïch phaûi ñaày vöõa khoâng 

ñeå roãng, boïng. Ñieàu chænh taêng vöõa ôû  phía vöõa thaáp neáu töôøng khoâng nganh phaúng. Coù moät caùch xaây 

laø 2 doïc 1 ngang.

 Chuù yù ôû vò trí tieáp giaùp giöõa töôøng vaø daàm thì phaûi xaây xieân, xaây baèng gaïch ñinh, ñoàng thôøi caùc loã troáng 

phaûi mieát hoà kyõ nhaèm traùnh tröôøng hôïp nöùt ôû meùp tieáp giaùp cuûa töôøng vaø daï ñaø.

 ÔÛ vò trí tieáp giaùp giöõa töôøng vôùi maët treân cuûa daï ñaø cuõng ñöôïc xöû lyù moät lôùp hoà daàu khoaûng 1cm vaø xaây 

khoaûng 03 haøng gaïch ñinh ñeå choáng nöùt. 

 Khi xaây luoân ñeå yù nhöõng loã troáng treân töôøng ñeå laép döïng cöûa, lam gioù, ñöôøng ñieän, oáng nöôùc ... sau naøy.

 Sau khi khoái xaây vöøa xong thì haïn cheá caùc löïc va chaïm ñeå khoái xaây ñaït cöôøng ñoä töø töø.

 Sau khi xaây gaïch trôøi möa caàn che ñaäy, gaëp trôøi naéng caàn töôùi nöôùc. 

 Töôøng xaây dôû (caùch ñeâm) khoâng ñöôïc ñeå maïch raêng cöa maø ñeå maïch giaät caáp theo ta-luy ñeå hoâm 

sau xaây tieáp. 

 Tröø töôøng 10, gaïch moät daøy khoaûng 10cm coøn töôøng ñoâi (daøy khoaûng 20cm) hay töôøng ba (daøy 

khoaûng 30cm) ngoaøi haøng gaïch doïc theo töôøng taïo thaønh lôùp töôøng 10cm coøn phaûi ñaët gaïch ngang 

vuoâng goùc vôùi maët töôøng ñeå lieân keát caùc lôùp töôøng naøy vôùi nhau theo nguyeân taéc bao doïc moät ngang 

hay naêm doïc moät ngang. Vò trí gaïch ngang ôû töôøng ba phaûi ñaûo nhau ñeå lieân keát cho toát.

 Neáu xaây tieáp leân töôøng cuõ thì caàn phaûi veä sinh, töôùi nöôùc töôøng cuõ tröôùc khi xaây tieáp. 

Chi tieát xem theâm taïi website: www.gachvina.com

Nguyeân taéc xaây gaïch: “Ngang baèng, ñöùng thaúng, maët phaúng, goùc vuoâng, maïch khoâng truøng, khoái 

xaây ñaëc chaéc”.

Chuaån bò vöõa xaây traùt:

 Duøng vöõa xaây thoâng thöôøng (xi maêng + caùt saïch)

 Lôùp traùt öu tieân söû duïng lôùp vöõa Maùc 75

 Maùc vöõa xaây theo yeâu caàu thieát 

keá, Maùc >50 (75).

 Vì gaïch XMCL VI NA coù cöôøng ñoä chòu neùn cao, choáng thaám toát neân khoâng troän vöõa xaây 

quaù öôùt  (troän deûo vöõa)

Nguyeân taéc xaây gaïch: “Ngang baèng, ñöùng thaúng, maët phaúng, goùc vuoâng, maïch khoâng truøng, khoái 

xaây ñaëc chaéc”.

Choïn ñuùng loaïi gaïch vaø ñuùng kích thöôùc yeâu caàu trong baûn thieát keá kyõ thuaät. Söùc chòu ñaït cöôøng ñoä 

quy ñònh cuûa coâng trình. Ñoä huùt nöôùc gaïch xi maêng coát lieäu VI NA khoâng quaù 14%.

Chuaån bò vöõa xaây traùt:

 Duøng vöõa xaây thoâng thöôøng (xi maêng + caùt saïch)

 Lôùp traùt öu tieân söû duïng lôùp vöõa Maùc 75

 Maùc vöõa xaây theo yeâu caàu thieát 

keá, Maùc >50 (75).

 Vì gaïch XMCL VI NA coù cöôøng ñoä chòu neùn cao, choáng thaám toát neân khoâng troän vöõa xaây quaù öôùt  (troän 

deûo vöõa)
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