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     Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường gửi tới Quý khách hàng và các 

đối tác lời chào trân trọng.

     Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, với đội ngũ cán bộ tiến sỹ, thạc sỹ, 

kỹ sư, công nhân lành nghề, luôn nỗ lực tận tâm cùng với trang bị thiết bị máy

móc hiện đại sản xuất ra nhiều các sản phẩm hàng hóa trong lĩnh vực vật liệu 

tấm panel SCL-ALC, gạch nhẹ chưng áp, cấu kiện bê tông, gạch cốt liệu, 

bột nhẹ cenosphere,…; sản phẩm luôn đảm bảo chất lượng ổn định đạt các 

tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng nhu cầu  

của khách hàng, đối tác đối với sản phẩm hàng hóa của chúng tôi sản xuất 

ra về chất lượng, số lượng, tiến độ cung cấp và giá cả hợp lý. 

     Bằng uy tín và sự nỗ lực, chúng tôi tin tưởng và mong muốn sẽ trở thành 

đối tác tin cậy của Quý khách hàng trong và ngoài nước.

     Xin chân thành cảm ơn và chào mừng Quý khách hàng, các đối tác đến 

và quan hệ hợp tác với Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường!                                                                               

Kính gửi : Quý khách hàng và các đối tác

                                                                          CÔNG TY CỔ PHẦN

                                                                          SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
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NHÀ MÁY TRỰC THUỘC:

Nhà máy sản xuất Vữa khô trộn sẵn & sản xuất 

keo dán gạch
2

Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép4

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

- 2013:

Vốn điều lệ: 138.899.730.000 đồng

Mã số DN: 0800376530

Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông6

Nhà máy sản xuất thạch cao nhân tạo5

Nhà máy sản xuất Tro bay Phả Lại chất lượng cao3

- 2020: Hoàn thành đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia

1 Nhà máy sản xuất panel, gạch nhẹ chưng áp AAC
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TẤM PANEL SCL - ALC 

 TÂḾ  PANEL SCL - ALC
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3Công suất:100.000m /năm
TCVN : 

CÔNG TY CỔ PHẦN

SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
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STT
Chủng loại kích thước

 (Dài x Rộng x Dày), mm

I. Bảng thông số sản phẩm tấm panel SCL-ALC không lõi thép:

Đơn vị tính

1 1200x600x75 Tấm

2 1200x600x100 Tấm

3 1200x600x150 Tấm

4 1500x600x200 Tấm
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STT
Chủng loại kích thước

 (Dài x Rộng x Dày), mm

II. Bảng thông số sản phẩm tấm panel SCL-ALC loại 1 lớp thép:

Đơn vị tính

1 Tấm

2 Tấm

3 Tấm

4 Tấm
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1200x600x75

1200x600x100

1200x600x150

1500x600x75

1500x600x100

1500x600x150

2200 ≤ L < 3000x600x75

2200 ≤ L < 3300x600x100

2200 ≤ L < 3300x600x150

2200 ≤ L < 3300x600x200

Tấm

Tấm

m2

m2

m2

m2

STT
Chủng loại kích thước

 (Dài x Rộng x Dày), mm

III. Bảng thông số sản phẩm tấm panel SCL-ALC loại 2 lớp thép:

Đơn vị tính

1 Tấm

2 Tấm

3 Tấm

4 Tấm

1200x600x75

1200x600x100

1200x600x150

1500x600x75

1500x600x100

1500x600x150

2200 ≤ L < 3000x600x75

2200 ≤ L < 4800x600x100

2200 ≤ L < 4800x600x150

2200 ≤ L < 4800x600x200

Tấm

Tấm

m2

m2

m2

m2

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT Chỉ tiêu

1

2

3

4

Khối lượng thể tích khô

Cường độ nén trung bình

Sức treo tại điểm

Độ co khô

Khả năng chống va đập

Khả năng chống uốn

5

6

Đơn vị tính Thông số

Kg/m3

Mpa

N

mm/m

%

%

≤ 750

≥ 3.5

≥ 500

≤ 0.2

> 2.5

> 1.5

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Trọng lượng nhẹ, tiết kiệm chi phí kết cấu:                                                                                                                            .

Tấm Panel SCL-ALC có trọng lượng nhẹ, khối lượng thể tích khô chỉ 450÷750 kg/m3, tương đương 1/2 gạch đặc và 1/3 bê 

tông thông thường. Các công trình sử dụng tấm panel cho phép giảm tải trọng tòa nhà, chi phí kết cấu giảm 10÷15% so với 

xây bằng gạch truyền thống.                                                                                                                                                       .

Thi công nhanh                                                                                                                                                                          .

Các công trình sử dụng tấm panel SCL-ALC giúp tiết kiệm thời gian xây dựng, giảm thiểu nhân lực thi công, tiết kiệm chi phí 

lắp dựng. Trên các tấm đều có rãnh âm dương giúp cho việc lắp ghép dễ dàng hơn, kết cấu vững chắc hơn, chất lượng công 

trình đảm bảo hơn. Sản phẩm tấm tường có cốt thép thay thế cho gạch đặc, gạch xi măng cốt liệu thông thường.                 .

Gia công dễ dàng:                                                                                                                                                                      .

Với kết cấu vững chắc, tấm panel bê tông khí chưng áp SCL-ALC có thể khoan, cắt, bắt vít nở để treo vật nặng, rất tiện lợi 

và linh hoạt trong thi công.                                                                                                                                                          .

Khả năng chịu chấn động tốt:                                                                                                                                                  .

Tấm ALC của SCL sử dụng cốt thép gia cường có sơn chống ăn mòn phi 4÷8 để tăng thêm độ chịu lực cho sản phẩm, giúp 

khả năng chịu chấn động tốt, được khuyến cáo dùng tại các vùng thường xảy ra địa chấn.                                                    .
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Quy trình thi công tấm tường ALC PANEL

* Khâu chuẩn bị:
- Đầu tiên vệ sinh bề mặt nền, vị trí cần lắp ghép tấm panel, sau đó dùng máy bắn laze cùng dây bật mực định vị tim trục 
của tường.
- Dùng cánh khuấy lắp vào máy khoan bê tông để trộn vữa,đảm bảo vữa được đồng đều và tăng cường độ bám dính tốt hơn.

Bước 2: Lắp tấm panel đầu tiên ở góc 

tường liên kết vào cột và sàn bằng vữa 

xây và dùng ke góc để  định vị.            .

Bước 3: Lắp tấm panel thứ hai, tiếp tục 

liên kết với tấm panel thứ nhất và sàn 

bằng vữa xây và ke góc.                     .

Lưu ý: Trong quá trình thi công kiểm tra 

tấm đầu tiên và tấm thứ hai đảm bảo độ 

phẳng và trùng với tim trục của tường.

Bước 4: Lắp các tấm panel tiếp theo của 

hàng dưới cùng tương tự như lắp tấm 

thứ hai.                                                  .

Bước 5: Lắp tấm panel hàng trên tương 

tự như hàng dưới, tấm đầu tiên phải cắt 

để đảm bảo sole mạch vữa, dùng nivo 

và thước nhôm để kiểm soát độ phẳng 

và độ đứng của bề mặt tường.             .

Bước 6: Tiếp tục ghép các tấm panel 

còn lại đến khi hoàn thiện bức tường.
* Phương pháp thi công theo phương thẳng đứng:

Bước 1: Chuẩn bị nêm gỗ và ke góc 

để lắp dựng tấm panel

Bước 2:Sử dụng nêm gỗ, thước nhôm và các 

dụng cụ chuyên dụng để căn chỉnh tấm panel 

đầu tiên theo phương đứng và phương ngang

* Phương pháp thi công theo phương nằm ngang:

Bước 1: Trát lớp vữa xây tại chân tường vị trí ghép tấm tạo bề mặt phẳng, bề mặt dầy của 
lớp vữa từ 3-5cm.

7



Bước 3: Định vị tấm panel bằng ke góc tại 2 vị trí 

chân tường và đỉnh tường hay còn gọi là dầm tường.

Bước 4:Ghépcác tấm panel còn lại để hoàn thiện bức 

tường tương tự như ghép tấm panel theo bước hai 

và bước ba.

Bước 5: Hoàn thiện bức tường dùng vữa keo chuyên 

dụng để trám dưới chân tường, đỉnh tường và tại các 

 vị trí liên kết giữa hai tấm panel với nhau.

ỨNG DỤNG

Thi công nhanh gấp nhiều lần gạch thông thường

Thích hợp cho các mảng tường lớn như nhà xưởng, showroom

8



Phù hợp với hầu hết các thiết kế tường khác nhau, thích hợp với môi trường bên ngoài

9



Phù hợp với hầu hết các thiết kế tường khác nhau, 

thích hợp với môi trường bên ngoài

Làm nhà xưởng

Công trình đang thi công

Làm nhà tạm

10
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BẢNG DỤNG CỤ THIẾT BỊ THI CÔNG

BẢNG VẬT TƯ PHỤ THI CÔNG

Keo dán gạch
SCL

13
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GẠCH BÊ TÔNG KHÍ AAC SCL-BLOCK GẠCH BÊ TÔNG KHÍ AAC SCL-BLOCK GẠCH BÊ TÔNG KHÍ AAC SCL-BLOCK 
Công suất: 200.000 m3/nămCông suất: 200.000 m3/nămCông suất: 200.000 m3/năm
TCVN 7959:2017TCVN 7959:2017TCVN 7959:2017
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SCL – BLOCK
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Gạch bê tông khí chưng áp SCL-BLOCK có kích thước xây dựng khá lớn, được sản xuất theo đúng kích 

thước quy chuẩn, giúp việc xây tường có độ chính xác cao, giảm thất thoát lượng vữa để trát phẳng mặt.

Chính điều này góp phần giảm phí vữa và thời gian hoàn thành so với gạch đất nung thông thường.        

 

Gạch bê tông khí chưng áp SCL-BLOCK nhẹ hơn từ ½ đến 1/3 so với gạch nung và chỉ bằng 1/4 trọng 

lượng gạch bê tông thường. Nguyên nhân chính là do kết cấu bọt khí chiếm đến 80% toàn bộ cấu tạo 

bên trong viên gạch. Đây là đặc tính nổi trội giúp tiết kiệm lượng vật liệu làm khung, móng cọc, cũng 

như giúp vận chuyển, thi công dễ dàng.

Trọng lượng nhẹ:

Gạch bê tông khí chưng áp AAC SCL –BLOCK có cách tản âm tự nhiên nhờ vào cấu trúc bọt khí 

và khả năng hấp thụ âm thanh vượt trội. Dù âm thanh từ bên ngoài đi vào phòng hay từ trong phòng 

đi ra đều bắt buộc chuyển động theo đường zig-Zag, sóng âm bị chia nhỏ dần tại các đường gãy và 

giảm đến mức tối thiểu khi xuyên được qua tường.

Cách âm tốt: 

Cách nhiệt và tiết kiệm năng lượng:

Gạch bê tông khí chưng áp SCL-BLOCK có hệ số dẫn nhiệt rất thấp, vì vậy sẽ dẫn đến hiệu ứng 
đông ấm, hạ mát. Cũng nhờ vậy, mức điện dùng cho điều hòa nhiệt độ được tiết kiệm đến 40%, 
tạo giá trị lâu dài cho người sử dụng. Đồng thời, tường ngăn xây bằng gạch bê tông khí chưng áp 
SCL-BLOCK có thế chịu được trên 1200ºC của những đám cháy thông thường và không thay đổi 
kết cấu khi bị phun nước lạnh đột ngột. Kết quả thử nghiệm cho thấy bức tường xây bằng gạch 
bê tông khí chưng áp SCL-BLOCK đảm bảo an toàn tối thiểu 4 tiếng trong đám cháy.                      .   

Độ bền vững cao: 

Gạch bê tông khí chưng áp SCL-BLOCK là loại vật liệu xây dựng có tính đồng nhất, có gốc là bê tông 
và được dưỡng hộ trong điều kiện hơi nước bão hòa ở áp suất cao. Nhờ quá trình chưng áp, các thành 
phần hóa học và cấu trúc tinh thể được ổn định để tạo ra kết cấu vững chắc bao gồm chủ yếu là khoáng 
tobermorite. Vì thế, gạch bê tông khíchưng áp SCL-BLOCK có độ bền vững theo thời gian, có cường độ 
chịu lực cao nhất trong các loại vật liệu có dạng xốp và ổn định hơn các dạng gạch bê tông thông thường.          

Thân thiện với môi trường: 

Gạch bê tông khí chưng áp SCL-BLOCK là sản phẩm thân thiện môi trường, từ nguồn nguyên liệu cho 

đến quy trình sản xuất. Sản phẩm giảm thiểu lượng thải gây ô nhiễm môi trường và khí thải gây hiệu ứng 

nhà kính. Tại Việt Nam, sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp được khuyến khích sử dụng bởi Hội đồng 

Công trình Xanh Việt Nam.

Độ chính xác cao: 

Gạch bê tông khí chưng áp SCL-BLOCK là loại vật liệu không bị tấn công bởi mối, mọt, kiến hoặc các 

sinh vật khác trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.                 .

Chống nhiều loại côn trùng:
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So sánh gạch bê tông khí chưng áp  với gạch đất sét nungSCL-BLOCK

STT Nội dung

1

Gạch đất sét nung Gạch bê tông khí 
chưng áp SCL-BLOCK

So sánh

Nguyên liệu và công 

nghệ sản xuất

Sử dụng đất sét, tạo

 hình dẻo và nung trong lò

Sử dụng phối liệu xi măng, 

tro bay, vôi, thạch cao, bột nhôm
Tốt cho môi trường, tiết kiệm

 nguồn tài nguyên đất

2

Khối lượng thể tích

(kg/m³)

1.800(đặc)

1.300 (gạch lỗ)
400 ÷ 800 Nhẹ hơn, giảm kết cấu móng 

và cột, giảm 10-15% chi phí xây thô

1m³ gạch 700 viên
41,6 viên 600×200×200
55,5 viên 600×150×200
83,3 viên 600×100×200

Đa dạng về kích thước

14
Chủ trương 

nhà nước
Hạn chế Ưu tiên

Theo chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 16/4/2012 

của Thủ trướng Chính phủ

3
Độ cách âm

(Db)
28 40 ÷ 47

Cách âm tốt hơn, giảm ồn do 

các thiết bị bên ngoài gây nên

4 Hệ số dẫn nhiệt

(W/mº/k)
0,81

Cách âm tốt hơn, giảm 40% chi 

phí điện cho máy điều hòa

5 Chống cháy 1÷2 giờ trên 4 giờ
Kéo dài thời gian chống cháy khi 

hỏa hoạn xảy ra là rất quan trọng

6
Độ co ngót (mm/m)

Độ co khô
Không tiêu chuẩn <0,2mm/m

Giúp các kỹ sư kết cấu  tính toán 

chính xác hơn  thiết kế

7
Lắp ráp đường 

điện nước
Khó khăn

Dễ dàng

Thao tác nhanh, 

giảm thời gian thi công

8 Bể, nứt, gãy <5 ÷ 10% <2%
Giảm hư hỏng và 

tránh hao hụt vật liệu

9
Khả năng chống 

chấn động

Không cao, dễ tự 

phá hủy khi 

có chấn động

Khối xây bê tông khí 

có khả năng hấp thụ 

xung lực tốt

Chịu chấn động, động đất tốt hơn

10
Tốc độ xây trong 

một ngày(m³/ngày)
8 ÷ 12 25

Đẩy nhanh tiến độ thi công, có lợi

 cho nhà thầu và chủ đầu tư

Mạch vữa xây 1 ÷ 2cm 3 ÷ 5 mm
Liên kết mạch mỏng, tiết kiệm 

vật tư và nhân công

12 1.5 ÷ 3.0cm 0.8 ÷ 1.5cm 0.8 ÷ 1.5cm
Gạch phẳng và đồng đều nên 

không cần trát dày

Ứng dụng

trong tương lai
Càng giảm Càng tăng

Chính phủ khuyến khích sử dụng 

thay thế  gạch đất sét nung
13

Số viên                  : 70 viên

Trọng lượng          : 105kg

Chiều dày vữa xây: 1.5 - 2,0cm

Chiều dày vữa trát: 1,0 - 3,0 cm

Số viên                  : 8,3 viên

Trọng lượng          : 67kg

Chiều dày vữa xây: 0,3 - 0,5cm

Chiều dày vữa trát: 1,0 - 1,5 cm
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Sản phẩm: Cừ ván bê tông, cọc cừ làm kè kênh mương, hồ chứa nước, kè bảo vệ các 

công trình cảng, lấn biển, làm tường chắn chống xói lở đất dọc bờ sông, tường chắn 

đất trên các trục giao thông và các công trình chuyên dụng khác.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CẤU KIỆN BÊ TÔNG CÔNG TY HIỆN ĐANG
 NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT TRONG NĂM 2022

QUY HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN TRO XỈ VĨNH TÂN KV CẢNG PACIFIC

20



 Làm cống thoát nước, sử dụng trong xây dựng đường giao thông và hạ tầng:

  Ứng dụng chống sói lở sông biển: Kè bờ, chắn sóng, các sản phẩm đùng chống, 
phá sóng bờ biển bờ sông

21



Sử dụng làm dải phân cách, 

bó vỉa,. các tấm đan được 

sử dụng bằng bê tông đúc sẵn: 

cho các tuyến đường giao thông 

bao gồm cả đường cao tốc.
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ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
STRATEGIC PARTNERS

GFS
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Điện thoại: (+84) 2203 580 414 -  MST: 0800376530 

Hỗ trợ khách hàng: 0220.629.3128

DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28

