Knauf – Một trong những Tập đoàn chuyên cung cấp Giải pháp vật liệu nhẹ hàng đầu thế giới.
Knauf, Tập đoàn sản xuất vật liệu xây dựng gốc thạch cao đến từ CHLB Đức, hoạt động kinh doanh tại 90
quốc gia trên thế giới, đã sở hữu Sheetrock – một phần trong thương vụ mua lại USG năm 2018. Thương vụ
sáp nhập này đã củng cố vị thế của Tập đoàn, tạo cơ hội để Knauf có khả năng cung cấp các Sản phẩm
và Giải pháp vật liệu nhẹ với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng,
chi phí hợp lý nhằm hỗ trợ Khách hàng xây dựng các công trình và hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.
Knauf – Một trong những thương hiệu hàng đầu đến từ CHLB Đức giúp thiết kế Không gian
sống an toàn và tiện nghi hơn.
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Ghi chú: Thông tin trong cuốn tài liệu này nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Tất cả các sản phẩm, quy cách và yêu cầu kỹ thuật có thể sẽ thay đổi tùy theo khu vực địa lý và mục đích sử dụng. Hãy liên hệ Đại diện Knauf gần nhất
để nhận được các tư vấn và hỗ trợ về các sản phẩm và giải pháp của Công ty.

T3 PLUS
Hệ Trẩn Nổi

Sản Phẩm

Giải Pháp

T3 PLUS

GIẢI PHÁP TIN CẬY ĐẾN TỪ ĐỨC

Sản Phẩm Cho Hệ Trần Nổi Cao Cấp
Giới thiệu
Là sản phẩm của tập đoàn Knauf đến từ Cộng hòa liên bang Đức, T3 PLUS là dòng sản phẩm CAO CẤP, sản xuất theo
tiêu chuẩn ASTM C635, đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn & thẩm mỹ. Phù hợp với phân khúc dự án và trung
tâm thương mại.

Tiêu chuẩn:

Thi công nhanh chóng
dễ dàng

Ưu điểm
Bề mặt sản phẩm bóng đẹp, thẩm mỹ cao
Gia cường lớp sơn bảo vệ, bền và ổn định theo thời gian
Thi công dễ dàng

Tắc kê
Thanh chính T3 Plus

Pát 2 lỗ

Quy cách sản phẩm

Ty dây
Tiết diện
(rộng x cao)
(mm)

Chiều dài
(mm)

Độ dày
(mm)

Đóng gói

Thanh chính T3 Plus

24 x 38

3660

0.3

25

Thanh phụ dài T3 Plus

24 x 28

1220

0.3

75

Sản phẩm

An toàn vượt trội

Thương hiệu Đức

Hình ảnh sản phẩm

Thanh góc T3 Plus

Tăng đơ
Thanh phụ dài T3 Plus

Thanh phụ ngắn
T3 Plus
Tấm trần trang trí Knauf

Thanh phụ ngắn T3 Plus

Thanh viền tường T3 Plus

24 x 28

610

0.3

75

20 x 20

3600

0.35

40

Hệ Trần Knauf

Hệ Trần

Sản phẩm đồng bộ từ Knauf
Khung trần nổi T3 Plus nên được lắp đặt đồng bộ với tấm
thạch cao Knauf hoặc được chấp thuận bởi Knauf để đạt
hiệu quả cao nhất.

Bảo quản & thi công lắp đặt
Bảo quản và thi công lắp đặt trong điều kiện khô ráo, không ẩm
ướt (chịu tác động của mưa, thấm và kém thông gió trong điều
kiện độ ẩm cao kéo dài).

Độ dày tấm
(mm)

Số lớp tấm

Khoảng cách
thanh chính
(mm) (1)

Khoảng cách
thanh phụ dài
(mm) (2)

Khoảng cách
thanh phụ ngắn
(mm)

CAO CẤP

T3 PLUS

8.0/9.0

1

1220

610

610

TIÊU CHUẨN

T3

8.0/9.0

1

1220

610

610

(1) Khoảng cách từ tường ra thanh chính đầu tiên 610mm
(2) Khoảng cách từ thanh chính khi lắp hệ trần với tấm có kích thước 605 x 605mm
Các giá trị trong bảng là kích thước danh nghĩa
Khoảng cách bước khung cần được tính toán phù hợp với điều kiện thi công thực tế

