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Kiểm tra dây chuyền, 
việc sản xuất và quản lý chất lượng

Yêu cầu của khách hàng Nghiên cứu công thức và tiến 
hành thí nghiệm theo yêu cầu

Đóng và giao hàng

Phần 01
Giới thiệu về công ty

Polyurethane là một trong những chất có 
vô số ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. 
Nay bạn có thể trải nghiệm những kỹ thuật chuyên môn đẳng 
cấp và dịch vụ chu đáo được dựa trên mô hình của nhà sản 
xuất hàng đầu Hàn Quốc về Polyurethane - PIUSYS tại 
Việt Nam thông qua Viet Chemtec.
‘Viet Chemtec’- Đồng hành cùng sự thành công của bạn

Lĩnh vực kinh doanh
• Dịch vụ tư vấn kỹ thuật về Polyurethane

• Bán lẻ sản phẩm

Hệ thống giải pháp toàn diện hiệu quả

Các tài liệu về sản phẩm và chứng nhận
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Khi nói đến ngành hóa học polyurethane,
Viet Chemtec là giải pháp tối ưu cho các công ty sản xuất. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, 

chúng tôi có thể hỗ trợ đối tác ở hầu hết mọi giai đoạn phát triển của sản phẩm, từ xây dựng công thức 
phù hợp với dây chuyền sản xuất của khách hàng đến tư vấn sản xuất.

Viet Chemtec cung cấp danh mục sản phẩm polyurethan toàn diện từ các sản phẩm cơ bản (polyether 
polyols, polyester polyols, MDI và TDI) đến các sản phẩm polyurethane chuyên biệt.

ISOCYANATES 01.   Polymeric MDI

02.   Monomeric MDI

03.   Modified MDI

Phần 02
Mô tả về sản phẩm

Các sản phẩm cơ bản Polyurethane
MDI, TDI và hệ thống Polyol (VietPOL) là

các vật liệu cơ bản để sản xuất Polyurethane

04.   Sản phẩm dùng cho S/W Panel

05.   Sản phẩm dùng cho Panel mái

06.   Sản phẩm keo kết dính

07.   Sản phẩm phun

08.   Sản phẩm dùng cho Ván ốp 

09.   Sản phẩm cách nhiệt

10.   Sản phẩm cho ngành Kỹ thuật dân dụng

HỆ THỐNG POLYOL 
VIETPOL-
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Polymeric MDI thích hợp để sản xuất polyurethane 

tế bào cứng bằng cách đúc, phun hoặc tạo bọt. 

Nguyên liệu này được sử dụng cho bọt bán linh hoạt trong 

sản xuất và cách âm cũng như bọt da tích hợp bán linh hoạt, 

bọt linh hoạt có khả năng phục hồi cao, bọt đóng gói và chất 

kết dính. Ngoài ra, Polymeric MDI cũng có thể được ứng dụng 

làm lớp phủ, chất kết dính và các ứng dụng đàn hồi.

Polymeric MDI

Độ nhớt (cps) 170~250 80~140 450~650 35~60

Cảm quan
Chất lỏng
màu nâu

Chất lỏng
màu nâu

Chất lỏng
màu nâu

Chất lỏng
màu nâu

Thành phần NCO (% khối lượng) 30~32 30~32 30~32 31.4~32.6

Mật độ (g/cm3) 1.23 1.23 1.23 1.23

Độ axit  như HCL (% khối lượng) < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06

Áp suất hơi tại 25˚C (mbar) < 10-4 < 10-4 < 10-4 < 10-4

Điểm chớp nháy(˚C) > 200 > 200 > 200 > 200
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Monomeric MDI thường được gọi là MDI thuần túy và 

chủ yếu được tạo thành từ 4,4’ -MDI, với một lượng nhỏ 

2,4’-MDI, cho tổng hàm lượng 2 vòng xấp xỉ 99.8% và tính 

năng 2.0.

Monomeric 
MDI

Mục Đặc điểm

Cảm quan Chất lỏng không màu

Độ tinh khiết (% khối lượng) > 99.8

Đồng phân 4,4 (% khối lượng) > 98.0

Điểm tan chảy (˚C) 38.5

Mật độ tại 25˚C (g/cm3) 1.20

Điểm chớp nháy (˚C) > 200
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Modified MDI được sử dụng cùng với polyether polyol 

có khối lượng phân tử và phản ứng cao để sản xuất 

chất đàn hồi linh hoạt và bán cứng chất lượng cao và 

bọt da tích hợp.

Modified 
MDI

Mục Đặc điểm

Cảm quan Chất lỏng trong, màu vàng nhạt

Màu sắc (APHA) 10

Hàm lượng NCO (% khối lượng) 29~30

Độ nhớt tại 25˚C (mPa.s) 25~50

Mật độ tại 25˚C (g/cm3) 1.22

Điểm chớp nháy (˚C) 210
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•  Sản phẩm dùng cho Sandwich Panel

•  Sản phẩm dùng cho Panel Mái

•  Sản phẩm Keo kết dính

•  Sản phẩm Phun

•  Sản phẩm dùng cho Ván ốp

•  Sản phẩm Cách nhiệt

•  Sản phẩm cho ngành Kỹ thuật dân dụng

VietPOL -
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Rắn chắc và Đầy.
Panel S/W được sử dụng rộng rãi trong lớp cách nhiệt của nhà xưởng, nhà lắp ghép và tòa nhà thông 

thường. Vật liệu này phù hợp để áp dụng trên bề mặt ma trận đa dạng như thép, vật liệu cuộn xi măng 

sợi, vật liệu trang trí v.v.

Sản phẩm 
dùng cho 
Sandwich 
Panel

Mục PUR PIR Liên
tục

Không 
liên tục 141b CP Nước

VietPOL-
Sản phẩm dùng cho 

Panel S/W

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
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Không cần bận tâm đến điều kiện thời tiết xấu.
Sản phẩm dùng cho Panel Mái là nguyên liệu tạo tấm lợp cách nhiệt mái được thiết kế chuyên biệt 

để chống lại thời tiết nhiệt đới khắc nghiệt ở khu vực Đông Nam Á hoặc các khu vực khí hậu khác. 

Sản phẩm này được cách nhiệt hoàn hảo 3 lớp, bao gồm một lớp bọt Polyurethane cứng ở giữa một 

tấm lợp kim loại định hình bên ngoài và giấy PVC chống cháy hoặc giấy nhôm bên trong. 

Những tấm Panel mái cách nhiệt này có đặc tính nổi bật là độ cách nhiệt cao và trọng lượng nhẹ.

Sản phẩm 
dùng cho 
Panel Mái

Danh mục PUR PIR CP Nước 16K 18K 20K 21K

VietPOL-
Sản phẩm dùng cho 

Panel Mái

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
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Bám dính cao.
Sản phẩm Keo kết dính được thiết kế để sử dụng trong các dòng panel liên tục để liên kết các tấm kim 

loại với các chất nền EPS, Mineral Wool và Glass Wool trong sản xuất các loại panel nhiều lớp.

Sản phẩm 
Keo kết 
dính

Danh mục EPS G/W Tốc độ chậm Tốc độ vừa Tốc độ cao

VietPOL-
Sản phẩm keo kết dính

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○
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Không bỏ sót bất kì điểm phun nào. 
Sản phẩm phun là loại bọt polyurethane cao cấp, năng suất cao, phun trong ngành xây dựng và đóng 

tàu (LPG, LNG). Do tác vụ nhanh, đơn giản và có khả năng thích nghi tốt hơn, sản phẩm này có thể 

được sử dụng ở nhiệt độ thấp đến -7°C. Hệ thống phun của Viet Chemtec rất là lựa chọn ưu tiên cho 

các ứng dụng dân cư, thương mại, công nghiệp và đóng tàu.

Sản phẩm 
phun

Danh mục 10K 18K 20K 22K 24K 26K 141b Nước

VietPOL-
Sản phẩm phun

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○
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Mọi thứ thật hoàn hảo.
Là lựa chọn cho các sản phẩm cách nhiệt và cách âm.

 Ván ốp có thể được phủ bằng nhiều loại vật liệu bao gồm giấy, nhôm, kraft, sợi thủy tinh, thạch cao, 

peclit, ván sợi định hướng (OSB) và ván sợi.

Sản phẩm 
dùng cho 
Ván ốp

Danh mục PUR PIR Liên tục Không liên tục 141b CP

VietPOL-
Sản phẩm 

dùng cho ván ốp

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
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Ngăn chặn hoàn toàn thoát nhiệt.
Sản phẩm cách nhiệt được sử dụng để sản xuất các sản phẩm điện đòi hỏi hiệu suất cách điện cực tốt 

như tủ lạnh, tủ trưng bày và máy bán hàng tự động.

Sản phẩm 
cách 
nhiệt

Danh mục Tủ kính Tủ lạnh Bình nước nóng 141b CP

VietPOL-
Sản phẩm cách nhiệt

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○
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Bất cứ khi nào Ở bất cứ đâu  
Đường dành cho xe đạp, khu cung cư, bãi đỗ xe, vỉa hè, cầu vượt trên cao cho người đi bộ, sàn nội 

ngoại thất, vỉa hè quảng trường, trường học,v.v. là những công trình có thể ứng dụng sản phẩm này. 

Rất thuận tiện để có thể sử dụng vật liệu này tại mọi khoảng không gian tại bất cứ thời điểm nào. 

Việc tác vụ không cần nước và không có mùi nên vô cùng an toàn và thoải mái.

Sản phẩm 
cho ngành 
kỹ thuật dân 
dụng

Danh mục Đường
đi bộ

Đường
xe đạp Bãi đỗ xe Sàn nội

thất
Loại thành 

phần

VietPOL-
Hệ thống kỹ

thuật dân dụng

○ 1Com.

○ ○ ○ ○ 2Com.

• Sẵn có để cung cấp các loại Cơ bản/ Mùa hè/ Mùa đông
• Cung cấp theo dạng Phuy (120L, 65L)/ Hoặc Lon (18L)

120L  Drum package 65L  Drum package 18L  Can package
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Contact Us
Công Ty TNHH MTV VietChemTec
1902-G3 Vinhomes Greenbay Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel  024 7306 3663      Tax code  0108962034      E-mail  vietchemtec@gmail.com

Bản quyền 2020 Viet Chemtec. Tất cả các quyền được bảo lưu.

We are Polyurethane Experts

Dĩ bất biến ứng vạn biến.

tôi có thể đương đầu với mọi sự thay đổi của thế giới nhờ 
vào sự kiên định của mình.

- Hồ Chí Minh


