
|Tiên phong
Giải pháp Lắp dựng Tấm tường ALC Cải tiến 

Thermal and acoustic insulation | Fire resistant | Energy saving | Fast installation | Reducing load on structures 

.Cách âm 

.Chống cháy

.Chống nóng 

.Thi công nhanh

.Tiết kiệm năng lượng 

.Giảm tải trọng cho kết cấu 



SmartCon là sự hợp lực giữa SmartCon và VTS. Trong đó, SmartCon là
đơn vị am hiểu sâu và có nhiều kinh nghiệm thi công tấm tường bê tông
nhẹ ALC theo biện pháp tiên tiến của Nhật Bản và thế giới, là đại lý phân
phối tấm tường ALC từ các nhà sản xuất uy tín hàng đầu Việt Nam.

VTS là đơn tiên phong và độc quyền cung cấp giải pháp keo trám khe đàn
hồi chống nứt cho tấm tường ALC, gồm keo trám khe đàn hồi hiệu suất
cao MS sealant và keo trám khe cải tiến hybrid Rhinoz FX55 tại Việt Nam
cũng như các phụ kiện chuyên dụng thi công tấm panel ALC.

SmartCon is a synergy of SmartCon and VTS. SmartCon has profound
knowledge and experience in autoclaved lightweight concrete panel
installation using Japanese and international method, authorized distributor
of reputed ALC panels manufacturers in Vietnam.

VTS is a pioneer cum exclusive distributor of hybrid jointing compound for
ALC panel, including MS high performance sealant and Rhinoz hybrid
jointing compound FX55 in Vietnam.

|Về Smartcon

|About us



3T: Tận tâm – Tận lực – Tận cùng
Whole-hearted - Dedicated - Total Solution

.Triết lý kinh doanh

.Sứ mệnh

Góp phần tạo ra những công trình xanh tiết kiệm năng lượng sử dụng
tấm tường bê tông nhẹ ALC.

Contributing to creating green energy efficient buildings using ALC panels

Trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam về cung cấp và lắp dựng tấm tường
ALC theo biện pháp tiên tiến, sử dụng vật liệu trám khe cải tiến.

.Tầm nhìn

Become the leader in supply and installation of ALC panels using
advanced tech and hybrid jointing compound in Vietnam.



|Tư vấn giải pháp thi công tấm ALC tiết kiệm năng lượng
.Consultant in energy saving ALC construction

|Cung cấp và thi công lắp dựng tấm tường ALC.
.Supply and installation of ALC panels

| DỊCH VỤ / SERVICES



|VẬT LIỆU THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
ECOFRIENDLY MATERIALS

Vật liệu xây dựng xanh được hiểu là vật liệu mà quá trình sản xuất, thi công và
vận hành chúng không hoặc gây ít tác động xấu đến môi trường, sử dụng tiết
kiệm các nguồn tài nguyên, sử dụng vật liệu tái chế, có thể phân hủy sinh học vv.

Green building material is material, the manufacture, installation and operation
of which, causes minimal impacts or no impact on the environment, acquires
fewer resources, recycled, biodegradable materials.

Vì sao chúng tôi chọn tấm ALC | Why do we choose ALC?

|XU HƯỚNG XANH BỀN VỮNG
SUSTAINABILITY TREND

Sử dụng vật liệu thân thiện môi trường hay vật liệu xây dựng xanh là xu hướng tất
yếu trong xây dựng, hướng đến các công trình xanh bền vững

Using ecofriendly or green building materials is an unavoidable trend in
construction, toward sustainable green buildings.



|Vì sao chúng tôi chọn tấm ALC 
Why do we choose ALC?

Sau nhiều năm tìm kiếm, thử nghiệm và ứng dụng, SmartCon quyết định lựa chọn 
tấm tường ALC để thi công tấm vách cho nhà công nghiệp và dân dụng vì các tính 
năng ưu việt như trọng lượng nhẹ, cách âm và cách nhiệt tốt, chống cháy, chịu ẩm, 
bền với thời gian, dễ vận chuyển và thi công nhanh chóng và dễ dàng, cho phép tùy 
biến linh hoạt, tiết kiệm đến 25% lượng tiêu thụ năng lượng, giảm 50% tải trọng cho 
kết cấu công trình.

After years of search, test and application, SmartCon decided to choose ALC panels 
for residential and industrial construction becauses of its outstanding feasutures like 
light weight, good sound proof and insulation, fire and moisture resistant, durable, 
easy to transport and install, flexible, saving up to 25% energy consumption, 
reducing 50% deadload on structures.



Khe nối giữa tấm ALC và các vật liệu khác như tường gạch, khung
dầm, cột thép, bê tông, nơi thường xảy ra nứt do tách lớp, rung chấn,
chuyển vị, co ngót, biến thiên nhiệt độ mà vật liệu trám khe truyền
thống không xử lý được khiến nhiều khách hàng quan ngại khi lựa
chọn tấm ALC, đã được chúng tôi xử lý triệt để bằng giải pháp keo
trám khe đàn hồi MS sealant và Rhinoz hybrid jointing compound
FX55 đột phá.

Chúng tôi tự hào là người tiên phong tại Việt Nam về biện pháp lắp
dựng tấm ALC tiên tiến của Nhật Bản và giải pháp toàn diện xử lý khe
nối tấm tường lắp ghép của Nhật Bản và Thái Lan.

SmartCon | Tiên phong Giải pháp Lắp dựng Tấm ALC Cải tiến CHỐNG NỨT

The joint between ALC panels and other materials like brick, concrete, steel
frames etc, where often occurs cracks due to debonding, vibration,
movement, shrinkage, temperature and moisture changes, which can not
be solved by conventional jointing materials, leaving a big concern among
clients and contractors when choosing ALC panels, is now treated by our
MS high performance sealant and innovative Rhinoz FX55 hybrid jointing
solution.

We are proud our selves to be the pioneer in Vietnam applying Japanese
innovated ALC installation method using innovative Rhinoz hybrid jointing
soltuion.



Sản phẩm cung cấp | Products

Gạch và panel bê tông khí các loại 
ALC panel and AAC blocks of all kinds
ACC sizes: 600x200x[80/100/150/200]mm
ALC sizes: 75/100/120/150/200mm x1000/1200/1500/2400/3300/4300/4500/4800mm

Keo trám khe chống nứt cho khe nối tấm ALC
Anticrack ALC panel jointing solution 
MS sealant AS4001

FX55 hybrid jointing compound 

Phụ kiện lắp dựng tấm ALC
Accessoreis for ALC installation

Scan để tìm hiểu 

Scan để tìm hiểu 

Scan để tìm hiểu 



Các dự án điển hình | Reference projects



Product used: ALC panels, MS sealant

|SMC Đồng Nai

Product used: ALC panels, MS sealant

|Aeon Mall Tân Phú



|DKT Factory

Product used: ALC panels, MS sealant

|Archimedes . Elementary School

Product used: ALC panels, MS sealant



|Moroco Tam Dao

Product used: ALC panels, FX55

|Viet Duc Hospital

Product used: ALC panels, FX55



|Thạch That villa

Product used: ALC panels, MS sealant

|Ninh Binh Retreat

Product used: ALC panels, MS sealant



|Toyo Electrics Control

Product used: ALC panels, FX55

|YUWA.Binh Duong2

Product used: ALC panels, MS sealant



BT7-16, Văn Khê, Hà Đông, HN
Hotline tư vấn tấm ALC: 0911.29.33.38 

Tư vấn giải pháp keo trám: 0981.58.1661
E.smartcon.alc@gmail.com| www.smartcon.com.vn

Scan để tìm hiểu 


