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Màu sắc mô tả trong giới hạn kỹ thuật in cho phép, vui lòng 
tham khảo màu tôn thực tế.

Chống rỉ sét hiệu quả tại lỗ vít, mép cắt

Bảo hành chống ăn mòn thủng

BẢO HÀNH

Lợi ích

Tôn Zacs+ Hoa CươngTM là sản phẩm 
cao cấp với bề mặt đá hoa cương 
độc đáo tạo thẩm mỹ sang trọng 
cho mái và cả căn nhà. Giờ đây, tôn 
Zacs+ Hoa CươngTM mới ứng dụng 
công nghệ INOKTM chống rỉ sét 
vượt trội đảm bảo mái nhà không 
chỉ đẹp sang trọng mà còn bền đẹp 
không lo rỉ sét theo thời gian.  

Mô tả tổng quát: Tôn Zacs+ Hoa CươngTM 

được phát triển bởi NS BlueScope Việt Nam 
với công nghệ INOK™ tiên tiến chống rỉ sét 
vượt trội, màu sắc vân đá hoa cương 
sang trọng và bền đẹp.

Ứng dụng điển hình: Cho sóng ngói và 
các loại sóng khác.

Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thép nền AS 1365, 
lớp mạ AS 1397:2011 (MS 2657:2016) 
được phủ sơn hoàn thiện AS 2728.

Thép nền: thép mạ hợp kim G300/G550 
có xử lý cán mịn bề mặt.

Kích thước thông dụng:
Độ dày thép sau khi mạ và sơn (APT-mm): 
0.30, 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.47, 0.50
Chiều rộng (mm): 1200

Các đặc điểm nổi bật Đặc tính kỹ thuật
Bề mặt tôn vân đá hoa cương độc đáo nhờ 
công nghệ G-TechTM.
Bề mặt mái tôn mát hơn đến 5 độ C nhờ công nghệ 
Eco-CoolTM.
Bề mặt tôn luôn sáng đẹp chống bám bụi.
Chống rỉ sét như INOX** với bảo hành chống 
ăn mòn thủng lên đến 20 năm*.
Bộ màu Phong Thủy và Phúc Lộc Thọ đa dạng.
**: tại mép cắt, lỗ cắt và vết trầy xước theo kết quả thử nghiệm 
của Quatest 3 số KT 3
– 00359BCK/9/91 Ngày 08/05/2019.
* Điều khoản và điều kiện bảo hành áp dụng, chi tiết xem trên 
phiếu bảo hành sản phẩm.


