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Kính thưa quý khách hàng! 
Khởi đầu cho một lời giới thiệu, Công ty Cổ phần Kinh 
doanh Gạch ốp lát Viglacera xin gửi tới Quý khách 
hàng lời chào trân trọng và kính chúc Quý khách hàng 
sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Quý khách hàng thân mến, trước xu thế hội nhập của 
nền kinh tế thế giới, nhu cầu sử dụng sản phẩm vật 
liệu xây dựng cao cấp cùng với dịch vụ hoàn hảo là 
một đòi hỏi chính đáng của người tiêu dùng.

Trong lĩnh vực xây dựng, nhu cầu về một loại vật liệu 
xây dựng với tính năng cao cấp, thân thiện với môi 
trường đang ngày một lớn.

Sản xuất vật liệu xây dựng không nung, thay thế vật 
liệu nung truyền thống đang được Nhà nước và Chính 
phủ đặc biệt quan tâm và đã được cụ thể hóa bằng 
Quyết định 567/QĐ – TTg ngày 28/04/2010 về phê 
duyệt Chương trình Phát triển vật liệu xây dựng không 
nung: Từ năm 2011, các công trình nhà cao tầng (từ 
09 tầng trở lên) sử dụng tối thiểu 30% vật liệu xây dựng 
không nung loại nhẹ trong số tổng vật liệu xây dựng.

Ngày 28/12/2017 Bộ xây dựng ban hành Thông tư 
13/2017/TT - BXD quy định sử dụng vật liệu xây không 
nung, trong đó quy định TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí 
Minh phải sử dụng 100% gạch không nung và các 
Tỉnh thành khác phải sử dụng tối thiểu 70%-80% gạch 
không nung.

Tổng công ty Viglacera được biết đến là một Tổng 
công ty đi đầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây 
dựng như Kính xây dựng, Sứ vệ sinh, Gạch ốp lát, 
Gạch đất sét nung… Và nay tiếp tục thể hiện vai trò 
đi đầu trong lĩnh vực Vật liệu Xây dựng Không nung.
Tổng công ty Viglacera đã đầu tư xây dựng nhà máy 
Gạch bê tông khí chứng áp với công suất 200,000m3/
năm đầu tiên tại miền Bắc theo công nghệ hiện đại 
nhất hiện nay và đã cung ứng ra thị trường xây dựng 
sản phẩm “Gạch bê tông khí chưng áp Viglacera” vào 
đầu tháng 10/2010.

Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng lời giới thiệu về 
những tính năng nổi trội của sản phẩm Gạch bê tông 
khí chưng áp và tấm panel Viglacera với mong muốn 
được phục vụ Quý khách hàng trong những công trình 
cao cấp.

Chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng những yêu cầu cao 
nhất về chất lượng sản phẩm Gạch bê tông khí chưng 
áp cũng như sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn hoàn hảo cho 
Quý khách hàng.

Hãy để chúng tôi được chung tay góp sức vào thành 
công của Quý khách!
Trân trọng cảm ơn! 

Dear customers!
To start for an introduction, the Viglacera ceramic tiles 
trading joint stock company is very happy to be sent 
to our customers a greeting respect and we hope all 
of you the health, the happiness and the success.

Our dear customers, with the intergration trend of 
the economy world, the demand of using the high 
quality building materials with the perfecr service is a 
legitimate requirement of the customers.

In the field of construction, the demand about a kind 
of building material with the superior features, friendly 
with the environment is becoming bigger and bigger.
The producing the unbaked construction materials to 
replace the traditional baked construction materials 
is being considered specially and concretized by the 
decision 567/QĐ – TTg 28/4/2010 by the Government.
About the unbaked construction materials 
development program: Since 2011, all of the high – 
rise buildings (from 9 floors and more) must use at 
least 30% the building materials light non-baked in the 
total of the building materials.

The Viglacera corporation is known like the corporation 
which take the lead in the introducing the construction 
materials like the construction glasses, the sanitary 
ware, the ceramic tiles, the baked – clay brick … and 
now we continue to express like a leader in non – 
baked building materials field.

The Viglacera corporation invested the first factory of 
Autoclaved aerated concrete brick with the capacity 
of 200.000m³/year in northern area with the modernest 
technology and provide to the construction market 
the product “Viglacera autoclaved aerated concrete 
brick” in the early October,2010

We would like to send our dear customers the 
introduction about the outstanding feature of the 
product Autoclaved aerated concrete brick and hope 
to serve all of you in every senior construction projects.

We undertake to satisfy all the highest requirements 
about the quality of the product Autoclaved aerated 
concrete brick as well as provide the perfectest 
advisory service for you. 
Let us join with your success!
Special thanks!

Thư ngỏ
Messenge of Director
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Tổng quan về gạch bê tông khí chưng áp
Autoclaved aerated concrete brick general information

Hình ảnh quy trình sản xuất của gạch bê tông 
khí chưng áp và tấm panel Viglacera
Product process

Gạch bê tông khí chưng áp là một sản phẩm gạch xây 
cao cấp theo công nghệ sản xuất của Cộng hoà liên 
bang Đức, có trọng lượng nhẹ, khả năng cách âm, 
cách nhiệt rất tốt, thi công nhanh, khả năng chịu tải 
cao và rất thiên thiện với môi trường được sản xuất ở ba 
dạng là gạch tiêu chuẩn, gạch khối lớn và tấm Panel.

Gạch bê tông khí chưng áp đã được sử dụng ở Châu 
Âu từ những năm đầu thế kỷ trước và hiện nay nó trở 
thành vật liệu xây tường chủ yếu ở Châu Âu. Thị phần 
của nó đang phát triển nhanh ở nhiều nước, đặc biệt 
là ở Châu Á và Châu Phi.

Gạch bê tông khí chưng áp là loại VLXD được tạo 
thành từ các loại nguyên liệu như xi măng, vôi, cát 
vàng, nước và phụ gia tạo khí. Hỗn hợp được nghiền 
mịn và phối trộn chính xác bằng thiết bị định lượng 
và được tạo hình trong khuôn thép. Trong quá trình 
đông kết xảy ra phản ứng hóa học tạo bọt khí giúp 
sản phẩm trương nở, sản phẩm được cắt chính xác 
nhờ thiết bị cắt tự động và được trưng hấp trong các 
Autoclave dưới áp suất và nhiệt độ cao. Sau quá trình 
trưng hấp cho ra đời loại Gạch bê tông siêu nhẹ, cách 
âm cách nhiệt rất tốt phù hợp cho mọi công trình xây 
dựng, đặc biệt là nhưng toà nhà cao tầng.

Gạch bê tông khí chưng áp là một trong những thành 
tựu chính của 80 năm qua trong lĩnh vực xây dựng. Đó 
là vật liệu mang tính cách mạng vì nó là sự kết hợp duy 
nhất của nhiều đặc tính tốt như độ bền, trọng lượng 
nhẹ, khả năng cách nhiệt, hấp thụ âm thanh, khả năng 
chịu nhiệt tốt và kỹ thuật xây dựng đơn giản.

Gạch bê tông khí chưng áp là kỹ thuật mang tính hiện 
đại và hiệu quả hơn về mọi mặt so với phương pháp 
xây dựng thông thường hiện nay.

Gạch bê tông khí chưng áp là một VLXD mang tính tự 
nhiên, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Autoclaved aerated concrete brick is a qualified – brick 
produced with production technology by Germany. 
This product has low weight, the good ability of sound 
insulation and heat insulation, fast construction, high 
load supporting ability and friendly with environment. 
Air concrete brick is produced as 3 kinds: standard 
brick, huge block brick and Panel piece brick.

Autoclaved aerated concrete brick was used in Europe 
in the first years of last century and now it becomes 
essential material for building wall in Europe. Market 
share highly develops in many countries, especially in 
Asia and Africa.

Autoclaved aerated concrete brick is the construction 
materials which is made from cement, lime, yellow sand, 
water and add - material for making air. Admixture is 
grinded to dust and accurately mixed by quantitative 
machine and then it is made form by iron shape. In the 
hardening process, the reaction happens and releases 
bubbling which helps the product expand, and then the 
product is cut accurately by automatic cutting machine 
and baked in Autoclave with high pressure and high 
temperature. It is this process that super light concrete 
brick high sound and heat insulation

Autoclaved aerated concrete brick has been one of 
main achievements for 80 years in construction field. It 
is the revolutionary material which is a unique material 
combined many good characters such as durability, 
low weight, sound insulation ability, sound receiving, 
heat insulation ability and simple construction 
technology.

Autoclaved aerated concrete brick has technology 
which is more modern and effective than one’s normal 
construction methods in all fields.
Autoclaved aerated concrete brick is a construction 
material which is un-toxic, natural, economical energy 
and friendly with environment.

Gạch bê tông khí chưng áp
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Băng tải vận chuyển 
nguyên liệu
Conveyors

Máy nghiền bi
Ball Mill

Thùng khuấy nguyên liệu
Vessel

Hệ thống cầu trục
Crane System

Hồ bê tông
Concrete Reservoirs

Máy trộn nguyên liệu
Material Mixer

Hệ thống định lượng
Quantitative System

Máy cắt ngang
Horizontal cutting machine

Máy cắt dọc
Vertical cutting machine

Hệ thống cẩu lật
Flip crane system

Sản phẩm chờ chưng áp
Non-autoclaved products

Hệ thống chưng áp
Autoclave Process

Sản phẩm sau khi chưng áp
Finished Product

Kho thành phẩm
Stock

Vận chuyển sản phẩm
Transport products

Xilo chứa nguyên liệu
Silo
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Dây chuyền công nghệ và nhà xưởng
Technological and factory

Bãi nguyên liệu

Trong phân xưởng

Hệ thống chưng áp

Cẩu lật

Hệ thống cầu trục

Sản phẩm mới sau khi chưng áp

Vận chuyển
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Các tính năng ưu việt của gạch block
bê tông khí chưng áp Viglacera
Autoclaved aerated concrete brick general information

Gạch bê tông khí chưng áp
và tấm panel viglacera10

Trọng lượng nhẹ tiết kiệm chi phí kết cấu 
và nâng cao năng suất xây dựng:
Light weighted, cost-saving structure and improved 
productivity construction:

Gạch bê tông khí chưng áp VIGLACERA có tỷ trọng 
từ 450 - 850kg/m3, chỉ tương đương 1/3 gạch bê 
tông thông thường. Các công trình kiến trúc sử 
dụng gạch bê tông khí chưng áp VIGLACERA cho 
phép giảm tải trọng tòa nhà, giảm 10 - 12% chi phí 
kết cấu so với gạch xây truyền thống, có thể giảm 
10 - 15% chi phí xây thô.

The density of Viglacera’s AAC Blocks remains 
from 450 - 850kg/m3, which is equivalent to just 
1/3 of normal concrete blocks. The buildings, 
which uses VIGLACERA’S approximately 10 - 
12% of the structure cost and 10 - 15% of the raw 
building cost compared of using traditional bricks 
in construction.

Tính năng cách âm tốt:
Good sound insulation:

Linh hoạt trong sản xuất & thân 
thiện với môi trường:
Flexibility and environmentally - friendly production:

Gia công dễ dàng:
Easy processing:

Khả năng chống cháy:
Resistance to fire:

Khả năng chịu chấn động tốt:
Resistance to shock:

Gấp 2 lần gạch xây thông thường nhờ kết cấu nhiều 
lỗ khí phân bổ đều đặn với mật độ cao trong mỗi 
viên gạch bê tông khí. Độ cách âm gạch bê tông 
khí từ 40db đến 47 db, gạch xây thông thường từ 
20db đến 28db.

Double than normal brick, by the structure of 
many inlets distributed in hight density per brick. 
Sound insulation of autoclaved aerated concrete 
brick: from 40db to 47db, normal brick: from 20db 
to 28db.

Trong quá trình sản xuất công nghiệp không phát 
khí thải, chất thải rắn và nước thải ra môi trường. 
Không lấy đất sản xuất nông nghiệp để sản xuất 
gạch. Trong quá trình sử dụng sẽ tiết kiệm rất nhiều 
năng lượng.

In the VIGLACERA’S AAC block production, there 
is no emissions, soild waste and wastewater. 
Moreover, the agricultural land is not taken into 
production which saves a huge source of energy.

Khi nhiệt độ 600 độ C, cường độ chịu kháng nén 
của gạch bê tông khí chưng áp Viglacera tương 
đương với nhiệt độ thường, chính vì vậy tính năng 
chống cháy của gạch bê tông khí chưng áp trong 
xây dựng đạt quy định của nhà nước (đạt giới hạn 
chịu lửa EI 240 phút) 

When the temperature is 6000C, the compressive 
strength of autoclaved aerated concrete brick is 
the same as in the normal temperature, so the anti 
- fire ability of autoclaved aerated concrete brick 
in construction is suitable as Type 1 the standard 
of national construction.

Gạch bê tông khí chưng áp Viglacera có thể khoan, 
cắt, đóng đinh... mang lại sự tiện lợi và linh hoạt 
trong thi công.

VIGLACERA’S AAC block can be drilled, cut, 
nailed... brings the convenience and flexibility in 
construction process.

Vì trọng lượng của bê tông khí nhẹ nên trọng lực 
đặt lên mặt đất thấp. Bê tông khí chưng áp được sử 
dụng nhiều năm trên nhiều vùng thường có động 
đất xảy ra như Nhật Bản. Những ngôi nhà sử dụng 
một phần hay toàn bộ bê tông khí chưng áp đã cho 
thấy khả năng chống lại những chấn động địa chất 
tốt. Sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp Viglacera 
đều đặt và vượt TCVN 7959 - 2011. Đã được chứng 
nhận phù hợp tiêu chuẩn CO, CQ, chống cháy...

So the weight of autoclaved aerated concrete is 
low, gravity aganst the sound is also small. For 
many years, Autoclaved aerated concrete is used 
in the areas which often happen the earthquake 
resistant effective and clearly considerable.

Tính năng bảo ôn cách nhiệt cao
Insulating features

Hệ số dẫn nhiệt khoảng 0.11 đến 0.22W/mok, bằng 1/4 
đến 1/5 hệ số dẫn nhiệt gạch nung (gạch đất nung là 0,814 
W/mok; gạch xỉ, cát là 0,8W/mok), tương đương 1/6 hệ số 
dẫn nhiệt của gạch bê tông thông thường. Với điều kiện khí 
hậu nhiệt đới như tại Việt Nam, sử dụng sản phẩm bê tông 
khí sẽ giảm tới 40% chi phí điện năng tiêu thụ cho điều hòa.
Hiệu quả bảo ôn của tường gạch bê tông khí có chiều dày 
20cm sẽ tương đương hiệu quả bảo ôn của tường gạch đất 
nung có chiều dày 49cm.
Các chuyên gia đã tính toán khi sử dụng gạch bê tông khí:
- Nhiệt độ ngoài trời: -100C thì nhiệt động trong nhà:+ 200C
- Nhiệt độ ngoài trời: +300C thì nhiệt động trong nhà: +200C

Thermal conductivity is about 0.11 to 0.22W/mok, 
equivalent from 1/4 to 1/5 thermal conductivity of baked 
- sand brick (baked-land brick - 0,814W/mok; slag brick 
sand - 0,8W/mok), equivalent 1/6 thermal conductivity 
of normal concrete will help to reduce up to 40% power 
expense for air-conditioner.
Effect in heat insulation of wall built by utoclaved aerated 
concrete brick with 20 centimes width is the same as it’s 
of wall built by baked - land brick with 49 centimes.
Experts researched and showed that the iffences when 
using autoclaved aerated concrete brick:
- If the outside temperature: -100C - inside temperature: 
+200C
- If the outside temperature: +300C - inside temperature: 
+200C
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Quy cách, thông số kỹ thuật của gạch bê tông khí chưng áp và 
tấm panel Viglacera
Product

Kích thước gạch thông dụng
AAC block Size

Kích thước tấm panel thông dụng
Panel Size

Thông số kỹ thuật
AAC Specifications

Thông số kỹ thuật
Panel Specifications

CHIỀU DÀI / Length
(mm)

600

600

600

600

100

2400 / 3300 / 4300 / 4500 / 4800

(Chú ý: Kích thước trên có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng)

(Chú ý: Các kích thước khác có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng)

(Note: Size can be customized)

(Note: Size can be customized)

120 150 200

CHỈ TIÊU / Specifications

Khối lượng thể tích
Weight / volume

Cường độ nén trung bình
The average compressive strength

Hệ số dẫn nhiệt
Thermal conductivity

Độ cách âm
Sound insulation

Sai lệch kích thước (dài, dày, cao)
Size deviation

Chống cháy
Fire insulation

Độ co khô
Drying Shrinkage

CHỈ TIÊU / Specifications

Tỉ trọng khô
Dry Density

Cường độ nén trung bình
The average compressive strength

Sức treo tại điểm
Hanging at 1 point Intensity

Độ co khô
Drying Shrinkage

Khả năng chống va đập
Shock Resistance

Khả năng chống uốn
Bending Resistance

ĐƠN VỊ TÍNH / Unit

Kg/m3

MPa

N

mm/m

%

%

GHI CHÚ / 
NoteTHÔNG SỐ / Parameters

450 - 850 kg/m3

2.5 đến 7.5 MPa

0.11 đến 0.22 W/m0K

40 đến 47 db

±3 (mm) ±2 (mm) ±2 (mm)

Đạt giới hạn chịu lửa EI 240 phút

< 0.2 mm/m

THÔNG SỐ / Parameters

≤ 700

≥ 3.5

≥ 1500

≤ 0.2

> 2.5

> 1.5

CHIỀU DÀY / Thickness
(mm)

80

100

150

200

CHIỀU DÀY TẤM TƯỜNG
Thickness (mm)

CHIỀU DÀI 
Length (mm)

CHIỀU CAO / Height
(mm)

200

200

200

200
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Dụng cụ và thiết bị hỗ trợ thi công
Tools and equipment support construction

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

Búa cao su Ốc vít, phụ kiện

Keo liên kết tấm 
panel

Thiết bị lắp tấm 
panel

Xe nâng

Bàn chà nhám

Cây tạo rãnh

Cưa

Cánh khuấy

Bay răng cưa

Keo dán gạch, đá
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Hình ảnh và ứng dụng của sản phẩm
Product and application

Gạch xây tường ngăn phòng
600x200x75mm

Gạch xây tường bao ngoài và ngăn phòng
600x200x150mm

Gạch xây tường ngăn phòng
600x200x100mm

Tấm panel bê tông khí chưng áp Viglacera
Trần, tường panel AAC
3200x600x100mm

Gạch xây tường bao ngoài
600x200x200mm
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Một số công trình đã sử dụng gạch bê tông khí chưng áp
và tấm panel Viglacera
Typical projects

KHU ĐÔ THỊ THẠCH BÀN
CHỦ ĐẦU TƯ: TCT Đầu tư PT Nhà – BQP
Địa chỉ: Phường Thạch Bàn , Quận Long Biên, Hà Nội

TỔ HỢP DỰ ÁN MANDARIN GARDEN I, II
CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Địa chỉ: Đường Hoàng Minh Giám - Cầu Giấy - Hà Nội
Khối lượng: 15.000m3

THE PROJECT COMBINATION MANDARIN GARDEN I, II
INVESTOR: HOA PHAT CORPORATION
Address: Hoang Minh Giam street - Cau Giay - Ha Noi
Amount: 15.000m3

TỔ HỢP CĂN HỘ CAO CẤP INDOCHINA HÀ NỘI PLAZA
CHỦ ĐẦU TƯ: INDOCHINA LAND (Singapore)
Địa chỉ: Số 239 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Khối lượng: 9.500m3

THE SUPERIOR DEPARTMENTS COMBINATION INDOCHINA 
HA NOI PLAZA
INVESTOR: INDOCHNA LAND (Singapore)
Address: 239 Xuan Thuy - Cau Giay - Ha Noi
Amount: 9.500m3

NHÀ Ở ĐỂ BÁN CHO CBCS VIỆN KHOA HỌC HÌNH 
SỰ - BỘ CÔNG AN
Địa chỉ: Phùng Khoang - Từ Liêm - Hà Nội
Khối lượng: 5.000m3

DEPARTMENTS FOR SALE FOR STAFFS OF CRIMINAL 
SCIENCE INSTITUTE - MINISTRY OF PUBLIC SECURITY
Address: Phung Khoang - Tu Liem - Ha Noi
Amount: 5.000m3

KHU NHÀ Ở CAO CẤP THĂNG LONG NUMBER 1
Địa chỉ: Số 1 Đại lộ Thăng Long - Từ Liêm - Hà Nội
Khối lượng: 25.000m3

THE SUPERIOR RESIDENTIAL AREA THANG LONG NUMBER 
ONE
Address: Number 1 - Thang Long avenue - Tu Liem - Ha Noi
Amount: 25.000m3

NHÀ MÁY PEPSICO BẮC NINH
Địa chỉ: Khu Công nghiệp VSIP Phù Chẩn - Từ Sơn - 
Bắc Ninh
Khối lượng: 1.500m3

PEPSICO FACTORY BAC NINH
Address: VSIP industrial Zone Phu Chan - Tu Son - Bac Ninh
Amount: 1.500m3
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Một số công trình đã sử dụng gạch bê tông khí chưng áp
và tấm panel Viglacera
Typical projects

SIÊU THỊ ÁNH DƯƠNG
CHỦ ĐẦU TƯ: 
Địa chỉ: Trần Phú - Ngô Quyền - TP. Hải Phòng
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Một số công trình đã sử dụng gạch bê tông khí chưng áp
và tấm panel Viglacera
Typical projects
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Một số công trình đã sử dụng gạch bê tông khí chưng áp
và tấm panel Viglacera
Typical projects
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Một số công trình đã sử dụng gạch bê tông khí chưng áp
và tấm panel Viglacera
Typical projects
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Một số công trình đã sử dụng gạch bê tông khí chưng áp
và tấm panel Viglacera
Typical projects

CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
STRATEGIC PARTNERS

DỰ ÁN UDIC WESTLAKE
CHỦ ĐẦU TƯ:
ĐỊa chỉ: Đường Võ Chí Công - Tây Hồ - Hà Nội

CÔNG TRÌNH ĐẠI HỌC ANH QUỐC - KĐT ECOPARK
- HƯNG YÊN

DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUẢNG NINH - VÂN ĐỒN 
- QUẢNG NINH
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Hợp tác kinh doanh
Contact

Tên giao dịch tiếng Việt: 
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA
Tên giao dịch tiếng Anh:
VIGLACERA CERAMIC TILES TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
VIGLACERA AAC., JSC

Trụ sở chính:
Tầng 2, tòa nhà VIGLACERA
Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 024. 35430726 * Fax: 024. 35430725
Email: info@viglaceratiles.vn
Website: www.viglaceratiles.vn
Chi nhánh Miền Trung
Số 275 - 277 Điện Biên Phủ - Quận Thanh Khê - TP. Đà Nẵng
Tel: 0236. 3659567 - 0236. 3659888 * Fax: 0236. 3659444
Chi nhánh Miền Nam
Số 105/37 Nguyễn Thị Tú - Phường Bình Hưng Hòa B - Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028. 3765 7776 * Fax: 028. 3765 7774
Văn phòng miền Nam
Số 180 Trương Công Định - Phường 14 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028. 3849 1538 * Fax: 028. 3849 1538
Nhà máy
KCN Yên Phong, Long Châu, Yên Phong, TP. Bắc Ninh
Tel: 0241. 3699789 * Fax: 0241. 3699566* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *




