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CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
Sửa chữa, tăng cường kết cấu
bằng vật liệu Polymer cốt sợi Carbon cường độ cao (CFRP)
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CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THĂNG LONG (THALOTEC.,JSC)
Công ty Cổ phần Phát triển và Chuyển giao công nghệ Thăng Long được sáng lập bởi các giảng viên, nhà 
khoa học, chuyên gia thuộc Bộ môn Cầu – Hầm, Trường Đại học Giao thông vận tải. Công ty hoạt động 
trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, vật liệu tiên tiến trong lĩnh vực giao thông 
vận tại tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. 
Công ty là đối tác và đại diện phân phối độc quyền tại Việt Nam các công nghệ tiên tiến trong thiết kế, xây 
dựng, sửa chữa, tăng cường và đánh giá công trình giao thông của các công ty hàng đầu thế giới như 
GEOSIG (Thụy Sĩ), DS-Brown (Hoa Kỳ); Dura-Patcher (Hoa Kỳ), SCIA Engineer (Bỉ), Prismo, Enis – Flint (Anh 
Quốc), Ney+partners (Belgium), Boydens (Belgium).
Công ty Cổ phần Phát triển và chuyển giao công nghệ Thăng Long là công ty tiên phong trên thị trường Việt 
Nam về việc cung ứng sản phẩm và chuyển giao công nghệ tiến tiến. Với các sản phẩm chính bao gồm:
- Phần mềm, thiết bị, giải pháp công nghệ quan trắc công trình cầu nhịp lớn.
- Quản lý, khai thác, vận hành các công trình giao thông trên hệ thống dữ liệu số (Trans-Tube).
- Vật liệu tăng cường, sửa chữa công trình cầu (Replark – CRFP).
- Khe co giãn đàn hồi lèn Asphalt (Thalotec-ThermalJoint) phù hợp với môi trường khí hậu tại Việt Nam.
CÔNG TY MITSUBISHI PLASTIC INFRATEC
Công ty Mitsubishi Plastic Infratec.,Jsc thuộc tập đoàn Mitsubishi, Nhật Bản, là công ty hàng đầu tại Nhật Bản 
trong việc sản xuất và cung ứng các sản phẩm tăng cường, sửa chữa kết cấu bằng vật liệu Polymer cốt sợi 
Carbon cường độ cao. Sản phẩm tấm sợi Replark của Công ty Mitsubishi Plastic Infratec.,Jsc đã có mặt ở 
hầu hết các nước trên thế giới, có độ bền và chỉ tiêu cơ lý đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Nhật Bản,Hoa Kỳ, 
Canada, Châu Âu và Việt Nam.

GIỚI THIỆU
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VẬT LIỆU SỢI CARBON REPLARKTM

Vật liệu sợi Carbon Replark™ được sản xuất bởi 
công ty Mitsubishi Plastics thuộc tập đoàn 
Mitsubishi của Nhật Bản, do công ty Cổ phần 
phát triển và chuyển giao công nghệ Thăng 
Long (THALOTEC.,JSC) cung ứng độc quyền 
tại thị trường Việt Nam, là vật liệu được dệt từ 
các bó sợi Carbon đơn hướng đã được bão 
hòa keo.
Vật liệu sợi Carbon Replark™ được dán chặt 
vào bề mặt của kết cấu bằng keo Epoxy bền 
nhiệt hai thành phần Epotherm™, tạo thành 
vật liệu Composite bền chắc.

Đặc tính của vật liệu sợi carbon REPLARKTM

- Có trọng lượng chỉ bằng 20% trọng lượng của thép
- Cường độ cao gấp hơn 10 lần so với thép kết cấu
- Mô đun đàn hồi cao hơn thép, cao gấp 6 lần so với 
sợi thủy tinh
Ưu điểm nổi bật:
- Không bị ăn mòn
- Không phản ứng hóa học trong các điều kiện môi 
trường khác nhau
- Chịu mỏi và chịu tải trọng trùng phục rất tốt
- Dễ dàng được thi công, kể cả với các bộ phận kết 
cấu có hình dạng phức tạp
- Không cần phải dừng giao thông trong suốt quá trình 
thi công

Ứng Dụng
Với tình hình thực tế về nhu cầu tăng cường, sửa chữa các công trình giao thông đã và đang 
xuống cấp, hư hỏng như hiện nay, vật liệu sợi Carbon Replark™ đã được ứng dụng rộng rãi và 
đem lại hiệu quả cao, là lựa chọn hàng đầu cho các kết cấu cần tăng cường, sửa chữa trong 
công trình cầu như trụ cầu, dầm cầu, cột, bản mặt cầu và các kết cấu như vỏ hầm hay kể cả 
các kết cấu của công trình dân dụng.

CÔNG TY CỔ  PHẦN PHÁT TR IỂN
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Thân trụ được tăng cường bằng cách dán phủ lên bề mặt các lớp vật liệu sợi Carbon Replark™. 
Vật liệu sợi Carbon làm việc như cốt thép đai, tạo hiệu ứng kiềm chế nở hông cho thân cột, trụ.

KHẢ NĂNG CHỊU LỰC

Vật liệu sợi Carbon Replark™ cường độ cao với môđun đàn hồi lên tới 6,4 x 105 (N/mm2) sau khi được 
dán phủ lên bề mặt đáy dầm, kết quả thí nghiệm cho thấy ứng xuất trong cốt thép chịu lực và độ 
võng của dầm giảm đi rõ rệt; Vật liệu sợi Carbon Replark™ giúp tăng cường khả năng chị uốn, chịu 
cắt và gia tăng độ cứng tổng thể cho dầm.

Thí nghiệm ăn mòn được tiến hành bởi tập đoàn Mitsubishi Plastics, Nhật Bản cho thấy, sau 10.000 
giờ thí nghiệm ăn mòn (tương đương khoảng thời gian từ 30 đến 50 năm tiếp xúc với môi trường thực 
tế), cường độ của vật liệu sợi Carbon Replark™ và keo Epoxy bền nhiệt EpothermTM không hề bị suy 
giảm.

ĐỘ BỀN LÂU

Tăng cường khả năng chịu nén của cột, trụ

Tăng cường khả năng chịu uốn cho dầm

Cường độ của vật liệu sợi Carbon Replark™
và keo Epoxy bền nhiệt EpothermTM theo thời gian
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ReplarkTM  MRK-M2-20
(Cường độ cao)

ỨNG DỤNG
Tấm sợi Replark™ MRK-M2-20 được sử 
dụng rộng rãi để tăng cường và sửa 
chữa kết cấu dầm, cột bằng thép, 
bê-tông cốt thép và bê-tông dự ứng 
lực trong xây dựng giao thông  và  
xây dựng dân dụng.

TẨM KEO
Có thể tiến hành tẩm keo bằng thiết 
bị chuyên dụng hoặc sử dụng 
phương pháp thủ công. Cần chú ý 
tẩm đủ và đều keo vào sợi để đảm 
bảo đủ khả năng kết dính tốt nhất 
cho sợi Carbon.

ĐIỀU KIỆN GIỚI HẠN
Nhiệt độ tối thiểu để có thể tiến 
hành thi công là 5oC. KHÔNG ĐƯỢC 
PHA KEO QUÁ LOÃNG, chất dung 
môi sẽ làm cản trở quá trình ninh kết 
của keo.

THIẾT KẾ
Tấm sợi Replark™ MRK-M2-20 được thiết kế đáp ứng được tất cả các 
tiêu chuẩn thiết kế thông dụng như ASTM, JIS, EUROCODE. Tiêu 
chuẩn cho mỗi dự án được xác lập bởi các kỹ sư dựa trên tiêu 
chuẩn và hướng dẫn thiết kế có liên quan.
Các kỹ sư của THALOTEC.,JSC sẽ cung cấp các thiết kế sơ bộ miễn 
phí khi quý khách hàng có yêu cầu.

THI CÔNG
Tấm sợi Replark™ MRK-M2-20 được thi công và lắp đặt bởi các kỹ 
thuật viên được đào tạo và cấp chứng chỉ của của công ty. 
THALOTEC.,JSC và Mitsubishi Plastics. Việc thi công phải tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật thi công.
THALOTEC.,JSC sẵn sàng cung cấp các chuyên gia để chuyển giao 
công nghệ thi công cho nhà thầu khi có yêu cầu.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT
Các yêu cầu về chuẩn bị bề mặt phụ thuộc chủ yếu vào loại cấu 
kiện được tăng cường. Bề mặt cần được làm sạch, khô ráo và 
không bị lồi lõm để tránh tạo ra các lỗ rỗng bên dưới lớp dán  
Replark™ MRK-M2-20. Đầu tiên, bề mặt kết cấu cần được cạo bỏ lớp 
phủ. Những vị trí gồ ghề phải được đục bỏ. Phần bề mặt rộp, xốp 
phải được tẩy bỏ. Nên dùng máy mài chuyên dụng để mài bề mặt 
bê   tông. Các kỹ thuật viên của THALOTEC.,JSC sẽ cung cấp các 
chỉ dẫn kĩ thuật phù hợp dựa vào yêu cầu cụ thể của từng dự án.

ƯU ĐIỂM
• Cường độ rất cao
• Môđun đàn hồi lớn
• Khối lượng riêng nhỏ
• Độ bền cao, không bị ăn mòn, không tan trong nước, không phản 
ứng hóa học trong hầu hết các điều kiện môi trường khác nhau
• Chịu mỏi tốt
• Sử dụng dễ dàng cho kết cấu có dạng hình học phức tạp

MÔ TẢ
Vật liệu ReplarkTM MRK-M2-20 là thành 
phẩm polime có cốt là các sợi Carbon 
cường độ cao, sử dụng để dán vào bề 
mặt kết cầu cần tăng cường bằng keo 
hai thành phần bền nhiệt EpothermTM 
tạo thành composite bền chắc.

Cường độ chịu kéo

Môđun kéo

Độ giãn dài giới hạn

Khối lượng trên m2

Cường độ chịu kéo giới hạn

theo hướng chính của tấm sợi

Độ giãn dài khi phá hoại

Môđun kéo

Chiều dày tấm

ASTM D3039

ASTM

ASTM D790

ASTM

1350 MPa

2.0%

80000 MPa

0.361 mm

1200 MPa

2.0%

70000 MPa

5.0 GPa

230 GPa

2.20%

200g/m2

ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU SỢI KHÔ

ĐẶC TÍNH TẤM SỢI COMPOSITE

20

ò khô t t ướ khô hả
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ỨNG DỤNG
Tấm sợi Replark™ MRK-M2-40 được sử 
dụng rộng rãi để tăng cường và sửa 
chữa kết cấu dầm, cột bằng thép, 
bê-tông cốt thép và bê-tông dự ứng 
lực trong xây dựng giao thông  và  
xây dựng dân dụng.

TẨM KEO
Có thể tiến hành tẩm keo bằng thiết 
bị chuyên dụng hoặc sử dụng 
phương pháp thủ công. Cần chú ý 
tẩm đủ và đều keo vào sợi để đảm 
bảo đủ khả năng kết dính tốt nhất 
cho sợi Carbon.

ĐIỀU KIỆN GIỚI HẠN
Nhiệt độ tối thiểu để có thể tiến 
hành thi công là 5oC. KHÔNG ĐƯỢC 
PHA KEO QUÁ LOÃNG, chất dung 
môi sẽ làm cản trở quá trình ninh kết 
của keo.

THIẾT KẾ
Tấm sợi Replark™ MRK-M2-40 được thiết kế đáp ứng được tất cả các 
tiêu chuẩn thiết kế thông dụng như ASTM, JIS, EUROCODE. Tiêu 
chuẩn cho mỗi dự án được xác lập bởi các kỹ sư dựa trên tiêu 
chuẩn và hướng dẫn thiết kế có liên quan.
Các kỹ sư của THALOTEC.,JSC sẽ cung cấp các thiết kế sơ bộ miễn 
phí khi quý khách hàng có yêu cầu.

THI CÔNG
Tấm sợi Replark™ MRK-M2-40 được thi công và lắp đặt bởi các kỹ 
thuật viên được đào tạo và cấp chứng chỉ của của công ty. 
THALOTEC.,JSC và Mitsubishi Plastics. Việc thi công phải tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật thi công.
THALOTEC.,JSC sẵn sàng cung cấp các chuyên gia để chuyển giao 
công nghệ thi công cho nhà thầu khi có yêu cầu.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT
Các yêu cầu về chuẩn bị bề mặt phụ thuộc chủ yếu vào loại cấu 
kiện được tăng cường. Bề mặt cần được làm sạch, khô ráo và 
không bị lồi lõm để tránh tạo ra các lỗ rỗng bên dưới lớp dán  
Replark™ MRK-M2-40. Đầu tiên, bề mặt kết cấu cần được cạo bỏ lớp 
phủ. Những vị trí gồ ghề phải được đục bỏ. Phần bề mặt rộp, xốp 
phải được tẩy bỏ. Nên dùng máy mài chuyên dụng để mài bề mặt 
bê   tông. Các kỹ thuật viên của THALOTEC.,JSC sẽ cung cấp các 
chỉ dẫn kĩ thuật phù hợp dựa vào yêu cầu cụ thể của từng dự án.

ƯU ĐIỂM
• Cường độ rất cao
• Môđun đàn hồi lớn
• Khối lượng riêng nhỏ
• Độ bền cao, không bị ăn mòn, không tan trong nước, không phản 
ứng hóa học trong hầu hết các điều kiện môi trường khác nhau
• Chịu mỏi tốt
• Sử dụng dễ dàng cho kết cấu có dạng hình học phức tạp

MÔ TẢ
Vật liệu ReplarkTM MRK-M2-40 là thành 
phẩm polime có cốt là các sợi Carbon 
cường độ cao, sử dụng để dán vào bề 
mặt kết cầu cần tăng cường bằng keo 
hai thành phần bền nhiệt EpothermTM 
tạo thành composite bền chắc.

ReplarkTM  MRK-M2-40 
(Cường độ cao)

Cường độ chịu kéo

Môđun kéo

Độ giãn dài giới hạn

Khối lượng trên m2

5.0 GPa

230 GPa

2.20%

400g/m2

ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU SỢI KHÔ

Cường độ chịu kéo giới hạn

theo hướng chính của tấm sợi

Độ giãn dài khi phá hoại

Môđun kéo

Chiều dày tấm

ASTM D3039

ASTM

ASTM D790

ASTM

1600 MPa

2.0%

90000 MPa

0.639 mm

1400 MPa

2.0%

80000 MPa

ĐẶC TÍNH TẤM SỢI COMPOSITE

ĐẶC TÍNH PHƯƠNG PHÁP
ASTM

GIÁ TRỊ
THÍ NGHIỆM

GIÁ TRỊ
THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ  PHẦN PHÁT TR IỂN
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ỨNG DỤNG
Tấm sợi Replark™ MRK-M2-60 được sử 
dụng rộng rãi để tăng cường và sửa 
chữa kết cấu dầm, cột bằng thép, 
bê-tông cốt thép và bê-tông dự ứng 
lực trong xây dựng giao thông  và  
xây dựng dân dụng.

TẨM KEO
Có thể tiến hành tẩm keo bằng thiết 
bị chuyên dụng hoặc sử dụng 
phương pháp thủ công. Cần chú ý 
tẩm đủ và đều keo vào sợi để đảm 
bảo đủ khả năng kết dính tốt nhất 
cho sợi Carbon.

ĐIỀU KIỆN GIỚI HẠN
Nhiệt độ tối thiểu để có thể tiến 
hành thi công là 5oC. KHÔNG ĐƯỢC 
PHA KEO QUÁ LOÃNG, chất dung 
môi sẽ làm cản trở quá trình ninh kết 
của keo.

THIẾT KẾ
Tấm sợi Replark™ MRK-M2-60 được thiết kế đáp ứng được tất cả các 
tiêu chuẩn thiết kế thông dụng như ASTM, JIS, EUROCODE. Tiêu 
chuẩn cho mỗi dự án được xác lập bởi các kỹ sư dựa trên tiêu 
chuẩn và hướng dẫn thiết kế có liên quan.
Các kỹ sư của THALOTEC.,JSC sẽ cung cấp các thiết kế sơ bộ miễn 
phí khi quý khách hàng có yêu cầu.

THI CÔNG
Tấm sợi Replark™ MRK-M2-60 được thi công và lắp đặt bởi các kỹ 
thuật viên được đào tạo và cấp chứng chỉ của của công ty. 
THALOTEC.,JSC và Mitsubishi Plastics. Việc thi công phải tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật thi công.
THALOTEC.,JSC sẵn sàng cung cấp các chuyên gia để chuyển giao 
công nghệ thi công cho nhà thầu khi có yêu cầu.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT
Các yêu cầu về chuẩn bị bề mặt phụ thuộc chủ yếu vào loại cấu 
kiện được tăng cường. Bề mặt cần được làm sạch, khô ráo và 
không bị lồi lõm để tránh tạo ra các lỗ rỗng bên dưới lớp dán  
Replark™ MRK-M2-60. Đầu tiên, bề mặt kết cấu cần được cạo bỏ lớp 
phủ. Những vị trí gồ ghề phải được đục bỏ. Phần bề mặt rộp, xốp 
phải được tẩy bỏ. Nên dùng máy mài chuyên dụng để mài bề mặt 
bê   tông. Các kỹ thuật viên của THALOTEC.,JSC sẽ cung cấp các 
chỉ dẫn kĩ thuật phù hợp dựa vào yêu cầu cụ thể của từng dự án.

ƯU ĐIỂM
• Cường độ rất cao
• Môđun đàn hồi lớn
• Khối lượng riêng nhỏ
• Độ bền cao, không bị ăn mòn, không tan trong nước, không phản 
ứng hóa học trong hầu hết các điều kiện môi trường khác nhau
• Chịu mỏi tốt
• Sử dụng dễ dàng cho kết cấu có dạng hình học phức tạp

MÔ TẢ
Vật liệu ReplarkTM MRK-M2-60 là thành 
phẩm polime có cốt là các sợi Carbon 
cường độ cao, sử dụng để dán vào bề 
mặt kết cầu cần tăng cường bằng keo 
hai thành phần bền nhiệt EpothermTM 
tạo thành composite bền chắc.

ReplarkTM  MRK-M2-60 
(Cường độ cao)

Cường độ chịu kéo

Môđun kéo

Độ giãn dài giới hạn

Khối lượng trên m2

5.0 GPa

230 GPa

2.20%

600g/m2

ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU SỢI KHÔ

Cường độ chịu kéo giới hạn

theo hướng chính của tấm sợi

Độ giãn dài khi phá hoại

Môđun kéo

Chiều dày tấm

ASTM D3039

ASTM

ASTM D790

ASTM

1800 MPa

2.0%

100500 MPa

0.833 mm

1600 MPa

2.0%

86000 MPa

ĐẶC TÍNH TẤM SỢI COMPOSITE

ĐẶC TÍNH PHƯƠNG PHÁP
ASTM

GIÁ TRỊ
THÍ NGHIỆM

GIÁ TRỊ
THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ  PHẦN PHÁT TR IỂN
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THĂNG LONG
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HƯỚNG DẪN THI CÔNG TẤM SỢI CARBON ReplarkTM

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt
- Cạo bỏ lớp phủ bẩn, đục bỏ phần gồ ghề.
- Tẩy bỏ phần bề mặt bị xốp, rộp, mốc trắng.
- Mài đều bề mặt bê tông đến khi phẳng, nhẵn.

Bước 3: Bả bề mặt
- Trộn lớp bả L-600 với tỷ lệ keo trên chất đóng rắn là 2:1 về khối lượng.
- Bả phẳng từ một đến hai lớp cho đến khi đội lồi lõm của bề mặt nhỏ hơn 1mm.
- Hàm lượng bả bề mặt tiêu chuẩn là 1.0 đến 1.2 kg/m2, có thể lớn hơn tại những vị 
trí có lõm sâu.
- Nếu sau khi bả hơn 7 ngày mới tiến hành dán sợi thì phải đánh lại bề mặt đã bả 
bằng giấy ráp #200.
- Thời gian sử dụng của bả tươi là 60 phút, bả đông cứng sau 5,5 giờ.
- Trong trường hợp bề mặt đã phẳng thì không cần bả.

Bước 5: Dán sợi Replark™
- Cắt sợi Carbon Replark™ theo chiều dài cần thiết để thi công, khi cắt tránh làm sợi 
bị tách rời.
- Dán sợi Carbon Replark™ từ giữa sang hai bên hoặc từ bên phía tay thuận sang phía 
còn lại.
- Cần đảm bảo không để xuất hiện bong tách cục bộ giữa bề mặt sợi và bề mặt bê 
tông phía dưới.
- Chờ từ 30 phút đến 1 giờ để keo thấm đẫm vào sợi.

Bước 6: Quét keo phủ
- Quét đẫm keo XL-800 phủ lên bề mặt sợi với hàm lượng 0.2kg/m2 cho 

MRK-M20 và 0.3kg/m2 cho Replark™-MRK-M30 hoặc MRK-M6-30.
- Thời gian sử dụng của keo XL-800 cho lớp phủ là 130 phút, keo khô sau 11 

giờ ở nhiệt độ 23oC.

Bước 7: Sơn bảo vệ và hoàn thiện
- Sơn bảo vệ chống tia cực tím tại những bề mặt bị nắng chiếu trực tiếp.

Bước 2: Quét keo lót
- Trộn keo XPS-400 với tỷ lệ giữa keo và chất đóng rắn là 4:1 về khối lượng.

- Quét keo lên bề mặt bê-tông đến hàm lượng 0.2 kg/m2.
- Đảm bảo rằng keo phải được quét đều lên toàn bộ bề mặt dán.

- Thời gian sử dụng của keo XPS-400 là 120 phút, keo khô sau 11 giờ ở nhiệt độ 23oC.

Bước 4: Quét keo lớp dưới
- Trộn keo XL-800 với tỷ lệ keo và chất đóng rắn là 4:1 về khối lượng.

- Quét đều và đẫm keo lên bề mặt với hàm lượng 0.6 kg/m2 cho MRK-M20 và 
0.8 kg/m2 cho MRK-M30 hoặc MRK-M6-30.

- Thời gian sử dụng của keo XL-800 cho lớp dưới là 130 phút, keo khô sau 11 
giờ ở nhiệt độ 23oC.

CÔNG TY CỔ  PHẦN PHÁT TR IỂN
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THĂNG LONG
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Nhiệt độ và mặt bằng thi công
- Không tổ chức thi công khi nhiệt độ môi trường dưới 5oC.
- Tại những vị trí bề mặt có mốc trắng do thấm nước, phải tiến hành đánh bằng giấy ráp #200 và lau sạch 
bằng Axetone.
- Phải mài phẳng bề mặt đến khi độ lồi lõm < 1mm để đảm bảo độ dính bám của lớp keo với sợi carbon.
Lỗ rỗng trong bê tông
- Khi cần thiết, có thể quét hai lớp keo lót và hai lớp bả để lấp đầy toàn bộ các lỗ rỗng trên bề mặt bê tông.
- Tránh để hơi nước và không khí thấm qua lỗ rỗng làm rộp, phồng và hấp hơi dưới lớp keo sợi carbon.
Lưu ý khi thi công hỗn hợp keo
- Phải trộn keo theo đúng tỷ lệ được quy định.
- Không được pha trộn keo với các dung dịch khác.
- Tiến hành thi công khi keo còn mới, thời gian thi công không được vượt quá thời gian sử dụng của keo.
- Khi thời gian thi công vượt quá thời gian sử dụng của keo thì phải trộn lại keo mới.
- Khi trộn keo cần lưu ý không trộn những mẻ quá lớn dẫn đến tỏa nhiệt lớn.
- Khi hỗn hợp keo quá đặc/quá loãng hoặc tỏa nhiệt quá lớn thì phải tạm dừng thi công để tìm cách xử lý.
Vận chuyển và thao tác với sợi carbon
- Khi cắt tấm sợi, phải tránh cho sợi không bị bong tróc, chẻ ngọn, tách, tuột và gẫy.
- Không được gấp, gập tấm sợi.
- Các đoạn nối sợi theo phương của sợi cần phải có đoạn nối chồng tối thiểu là 20 cm.
MÔ TẢ 
Keo Epotherm™ là loại vật liệu epoxy 2 thành phần bền nhiệt, sử dụng kết hợp với tấm sợi Replark™ tạo thành 
composite bền chắc để dán vào bề mặt kết cấu cần tăng cường.
Keo Epotherm™ được sản xuất bởi công ty Mitsubishi Plastics, tập đoàn Mitsubishi, Tokyo, Nhật Bản.
ƯU ĐIỂM
- Tính chất khi ở môi trường có nhiệt độ cao và thấp đều tốt;
- Thời gian làm việc lâu;
- Có độ dãn dài lớn;
- Ninh kết trong môi trường tự nhiên;
- 100% không hòa tan trong nước.

CÁC ĐẶC ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI THI CÔNG TẤM SỢI CARBON ReplarkTM

EpothermTM Primer (XPS-400S)

EpothermTM Putty (L-600S)

EpothermTM Resin (XL-800S)

0.20 kg/m2

1.0～1.2 kg/m2

0.6～1.2 kg/m2

15 kg（Keo 12 kg, chất tạo cứng 3 kg）

15 kg（Keo 10 kg, chất tạo cứng 5 kg）

15 kg（Keo 12 kg, chất tạo cứng 3 kg）

LOẠI KEO HÀM LƯỢNG QUÉT QUY CÁCH ĐÓNG HỘP

TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU EPOTHERM™

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

52

3050

80

2850

Tiêu chuẩn Keo lót/XPS-400S

36

8990

67

8730

Keo bả/L-600S

57

3450

96

3500

Kéo dán/XL-800S

ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU EPOTHERM™

SHENGLONG
Typewriter
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TĂNG CƯỜNG KẾT CẤU
BẰNG TẤM E-PLATE
MÔ TẢ
Phương pháp tăng cường kết cấu bằng tấm 
E-Plate là phương pháp dán cố định các tấm 
cứng tổng hợp từ sợi carbon vào bề mặt kết 
cấu bằng keo dính bám cường độ cao. Việc 
tăng cường bằng tấm E-Plate bổ sung đáng 
kể sức kháng uốn cũng như cường độ chịu 
cắt cho bản thân kết cấu được gia cường.
ỨNG DỤNG
Tấm E-Plate được sử dụng rộng rãi trong tăng 
cường và sửa chữa các kết cấu dầm và cột 
thép, bê tông cốt thép cũng như bê tông cốt 
thép dự ứng lực trong cả ngành xây dựng 
công trình giao thông và xây dựng dân dụng.
ƯU ĐIỂM
• Cải tiến phương pháp và hiệu quả xây dựng, 
giảm thiểu tác động tới môi trường.
• Rút ngắn thời gian thi công, chất lượng thi 
công ổn định.
• Giá thành thấp.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Hàng vận chuyển:
Loại có độ cứng lớn: Chiều dài từ 2.5m đến 
4.0m.
(Các yêu cầu khác về chiều dài tấm sợi sẽ 
được đáp ứng theo yêu cầu của khách 
hàng).
Keo Epotherm được đóng gói thành hộp 
nặng 15kg bao gồm thùng keo có khối lượng 
12kg và thùng chất đóng rắn có khối lượng 
3kg.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN
Giữ keo Epotherm ở nhiệt độ từ 5º đến 40ºC. 
Tránh bị đóng băng (nhiệt độ âm). Giữ tấm 
không bị chẻ, rách, tách, tuột, gẫy. Tránh để 
tiếp xúc với bụi bẩn và hơi nước.

CHỨNG CHỈ XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG CỦA 
VẬT LIỆU
• Được đính kèm cùng với sản phẩm, đã tuân 
thủ đầy đủ các quy định của quốc gia và 
quốc tế về nhãn hiệu hàng hóa.
• Chứng chỉ về an toàn của vật liệu sẽ được 
cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu.
• Sản phẩm không chứa các hợp chất hữu cơ 
dễ bay hơi.

ĐIỀU KIỆN GIỚI HẠN 
Nhiệt độ tối thiểu để có thể tiến hành thi công là 5ºC. KHÔNG 
ĐƯỢC PHA KEO QUÁ LOÃNG, chất dung môi sẽ cản trở quá trình 
ninh kết của keo.

THÔNG TIN TRÊN NHÃN HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN
• Tiêu chuẩn của địa phương có đính kèm các sửa đổi, bổ sung 
cập nhật nhất.
• Chỉ tiêu về thành phần.
• Loại vật liệu.
• Tên nhà sản xuất.
• Ngày sản xuất.
• Số lô, số bộ.
• Hướng dẫn sử dụng.
• Các cảnh báo hoặc lưu ý theo quy định hiện hành.
Luôn luôn đóng nắp thật chặt;
Xem thêm thông tin về an toàn khi sử dụng để biết thêm chi tiết;
Tránh xa tầm tay trẻ em.

TẤM E-PLATE CƯỜNG ĐỘ CAO GM-1020
Môđun đàn hồi Young (MPa) 

Cường độ kéo (MPa) 

Chiều dày (mm) 

Bề rộng (mm) 

Diện tích mặt cắt tấm CFRP (mm2) 

Khối lượng (g/m) 

170000

2400

2.0

100

200

364

THUỘC TÍNH VẬT LIỆU KEO DÁN

Cường độ chịu nén (MPa) 

Môđun đàn hồi Young (MPa) 

Cường độ dính với bê tông (MPa) 

Thời gian công tác (phút) 

Cường độ chịu nén (MPa) 

Môđun đàn hồi Young (MPa) 

Cường độ dính với bê tông (MPa)

Thời gian công tác (phút) 

Thuộc tính PP thí nghiệm
Giá trị

thí nghiệm

Thuộc tính PP thí nghiệm
Giá trị

thí nghiệm

Epotherm e: Keo dán cho kết cấu bê tông

ASTM

ASTM

ASTM

ASTM

50

1000

10

≥ 60

ASTM

ASTM

ASTM

ASTM

50

1000

10

≥ 60

L-600: Keo dán cho kết cấu thép
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CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG DẪN
THI CÔNG TẤM E-PLATE

Phần 1: Quy trình thi công

Bước 1: Xử lý bề mặt
Làm phẳng bề mặt bằng cách mài bỏ lớp vữa thừa, loại bỏ hoàn toàn 

những hư hỏng trên bề mặt bê tông.

Bước 2: Bóc lớp vải bảo vệ của tấm
Dùng tay bóc bỏ lớp vải bảo vệ trên bề mặt tấm E-plate.

Bước 3: Cắt tấm E-Plate
Dùng máy cắt chuyên dụng cắt tấm E-Plate thành các đoạn với số 

lượng và chiều dày đã được xác định sẵn.

Bước 4: Quét keo lót lên bề mặt bê tông
Quét đều lớp keo lót lên bề mặt bê tông đã xử lý phẳng.

Bước 5: Quét keo dính bám lên bề mặt tấm E-Plate
Quét đều lớp keo dính bám lên bề mặt của tấm E-Plate.

Bước 6: Gắn tấm E-Plate lên bề mặt dầm
Gắn tấm E-Plate vào vị trí đã định sẵn trên bề mặt dầm bằng con lăn áp 
lực hoặc các dụng cụ khác có chức năng tương tự.
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Phần 2: Các loại keo dính bám sử dụng cho vật liệu tấm E-Plate

- Epotherm e: Keo dính bám cho kết cấu bê tông
Cường độ chịu nén : ≥50 MPa
Môđun đàn hồi : ≥1000 MPa
Cường độ cắt nối  : ≥10 MPa
- L-600: Keo dính bám cho kết cấu thép
Cường độ chịu nén : ≥50 MPa
Môđun đàn hồi : ≥1000 MPa
Cường độ cắt nối : ≥10 Mpa
Phần 3: Chỉ tiêu kỹ thuật của tấm E-Plate

• Tấm E-Plate cường độ cao

170000 (156000)
2400

1.0

50

50

80

1.2

50

60

97

2.0

50

100

160

1.2

100

120

194

Môđun đàn hồi (MPa)

Cường độ kéo (MPa)

Chiều dày tấm (mm)

Bề rộng tấm (mm)

Diện tích mặt cắt tấm (mm2)

Khối lượng rải đều của tấm (g/m)

GM510 GM512 GM520 GM1012

170000 (156000)
2400

1.2

50

60

109

2.0

50

100

182

2.0

100

200

364

4.0

100

400

728

Môđun đàn hồi (MPa)

Cường độ kéo (MPa)

Chiều dày tấm (mm)

Bề rộng tấm (mm)

Diện tích mặt cắt tấm (mm2)

Khối lượng rải đều của tấm (g/m)

GM510 GM512 GM520 GM1012

• Tấm E-Plate môđun đàn hồi cao

Những ứng dụng trong gia cường kết cấu
bằng tấm E-Plate

Gia cường chống uốn
tại trị trí trần hoặc tấm sàn

Gia cường chống uốn
cho dầm bê tông

Gia cường chống uốn
cho dầm thép
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CÁC DỰ ÁN SỬA CHỮA, TĂNG CƯỜNG KẾT CẤU TIÊU BIỂU
BẰNG VẬT LIỆU POLYMER CỐT SỢI CARBON CƯỜNG ĐỘ CAO (CFRP)

ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THALOTEC.,JSC

Dự án sửa chữa, tăng cường cầu Thái Bình (cầu Bo mới), thuộc tỉnh Thái Bình

Dự án nâng cấp cầu Niệm 1 thuộc dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng

Dự án sửa chữa, tăng cường các cầu: Quàng, Vàm Răng, Lình Huỳnh
thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang nhằm đồng bộ hóa tải trọng trên toàn tuyến QL80
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CÁC DỰ ÁN SỬA CHỮA, TĂNG CƯỜNG KẾT CẤU TIÊU BIỂU
BẰNG VẬT LIỆU POLYMER CỐT SỢI CARBON CƯỜNG ĐỘ CAO (CFRP)

ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THALOTEC.,JSC

Dự án cải tạo cầu Mương Kênh nằm trên tuyến đường cao tốc
 Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, thuộc phường An Phú,

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Dự án nâng cấp cầu K5 nằm trên tuyến giao thông
huyết mạch của huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
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THÀNH PHẨM
Tấm sợi Replark™ được đóng gói thành các cuộn dài 50 m với bề rộng khổ sợi là 50 cm hoặc 25 cm để thuận 
tiện cho việc thi công. Các kích thước khác về bề rộng sẽ được đáp ứng khi có yêu  cầu riêng từ phía khách 
hàng.
KEO CHUYÊN DỤNG
Bộ keo Epotherme™ được đóng thành hộp nặng 15 kg bao gồm thùng keo có khối lượng 12 kg và thùng 
chất đóng rắn có khối lượng 3 kg.
CHỨNG CHỈ XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG CỦA VẬT LIỆU
Được đính kèm cùng với sản phẩm, đã tuân thủ đầy đủ các quy định của quốc gia và quốc tế về nhãn hiệu 
hàng hóa.
Chứng chỉ về an toàn của vật liệu sẽ được cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu.
Sản phẩm không chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.
HẠN SỬ DỤNG
Keo và chất đóng rắn: 4 năm trong thùng nguyên gốc và chưa bị mở nắp.
Sợi: 10 năm trong điều kiện lưu trữ tiêu chuẩn.
CẨN TRỌNG VỀ AN TOÀN
Khuyến cáo nên sử dụng mặt nạ có lọc hạt để loại bỏ các vật thể nhỏ từ sản phẩm sợi bay lơ lửng trong 
không khí. Nên sử dụng găng tay khi tiếp xúc với sản phẩm để tránh khả năng bị dị ứng ngoài da. Ngoài ra, 
cần sử dụng kính bảo hộ để đảm bảo an toàn cho mắt.
KEO EPOTHERM™
Keo Epoxy 2 thành phần khi tiếp xúc với da có thể sẽ gây dị ứng. Do đó, cần sử dụng kính bảo hộ và găng 
tay chống hóa chất khi sử dụng keo. Môi trường thi công cần đủ thông thoáng để tránh gây ảnh hưởng đến 
đường hô hấp của công nhân trực tiếp thi công.
BẢO QUẢN
Bảo quản keo trong điều kiện nhiệt độ từ 5oC đến 40oC, tránh để keo tiếp xúc với nhiệt độ thấp. Không để 
sợi bị chẻ, rách, tách, tuột, gẫy. Luôn luôn đặt nằm cuộn sợi. Tránh xa bụi, nước và các loại hóa chất.
Sau khi bị cắt rời, các tấm sợi có thể được cuộn ra bên ngoài lõi giấy.
VỆ SINH
Sau khi thi việc thi công hoàn tất, cần tập kết các dụng cụ thi công lại và rửa với nước sạch. Việc xử lý chất 
thải phải theo quy định xử lý chất thải của địa phương.
Vật liệu chưa ninh kết có thể được xử lý bằng loại dung môi phù hợp. Vật liệu đã ninh kết có thể được loại 
bỏ bằng phương pháp cơ học.
SƠ CỨU BAN ĐẦU
Trong trường hợp bị dính vào da, phải rửa kỹ bằng xà phòng và nước sạch. Khi bị dính vào mắt, cần xả nước 
khẩn cấp và đưa đến cơ sở ý tế gần nhất. Trong trường hợp bị ngộ độc hay ngạt đường hô hấp, cần di 
chuyển tới nơi thoáng khí. Giặt sạch quần áo trước khi sử dụng lại.
THÔNG TIN TRÊN NHÃN HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN
- Tiêu chuẩn của địa phương có đính kèm các sửa đổi, bổ sung cập nhật nhất.
- Chỉ tiêu về thành phần.
- Loại vật liệu.
- Tên nhà sản xuất.
- Ngày sản xuất.
- Số lô.
- Số bộ.
- Hướng dẫn sử dụng.
- Các cảnh báo hoặc lưu ý theo quy định hiện hành.
LUÔN LUÔN ĐÓNG NẮP THẬT CHẶT;
XEM THÊM THÔNG TIN VỀ AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT; TRÁNH XA TẦM TAY TRẺ EM.

QUY CÁCH LƯU TRỮ - VẬN CHUYỂN



THALOTEC.,JSC
Chân thành cảm ơn quý đơn vị đã quan tâm!

CÔNG NGHỆ
TIÊN TIẾN
Sửa chữa, tăng cường kết cấu
bằng vật liệu Polymer cốt sợi Carbon
cường độ cao (CFRP)

CÔNG TY CỔ  PHẦN PHÁT TR IỂN
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THĂNG LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THĂNG LONG
THALOTEC.,JSC

Hotline: (+84) 944 022 555
Địa Chỉ: Số 100, Tổ 13c, Ngõ Thịnh Quang, Phường Thịnh Quang,

Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
VPGD: Số nhà 48/5, ngách 20, ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội


