
VÁN CHỐNG ẨM HMR V313

Ván chống ẩm hay còn gọi là ván HMR (High Moisture Resistance) là loại ván có khả năng chống ẩm cao 
do quá trình sản xuất sử dụng hoạt chất chống ẩm trong chất kết dính. Nhờ vậy, sản phẩm có thể chịu 
được ảnh hưởng của độ ẩm, nước, thích nghi tốt trong điều kiện môi trường có độ ẩm cao.

Thông thường, ván chống ẩm có màu xanh. Đây là màu của chất chỉ thị, dùng để phân biệt với ván thường, 
không phải màu của hoạt chất chống ẩm.

Trên thị trường, có các loại ván chống ẩm phổ biến
được phân theo cấp độ từ cao xuống thấp như sau: 

Ngoài ra, còn có loại ván màu xanh (Green).
Ván Green về bản chất không có thuộc tính chống 
ẩm.

1. Ván chống ẩm 
HMR V313 là gì?

2. HMR V313 và các 
loại ván chống ẩm 
trên thị trường

Khi mua ván chống ẩm nói chung, khách hàng có thể gặp các hiện tượng về màu sắc ván 
như sau:

Trong một tấm ván, 
màu sắc cũng có sự 
khác biệt tại các điểm 
khác nhau

Khi cắt ván ra, mép ván 
màu xanh, trong lõi màu 
vàng

Ván để một thời gian bị 
bạc màu

Mua ván chống ẩm 
nhưng màu giống ván 
thường

Vì màu sắc chỉ là chất chỉ thị, nên khi gặp những tình huống này, không có nghĩa là ván có khả năng chống 
ẩm kém. Nguyên nhân về khác biệt màu sắc có thể do đặc thù từng nhà cung cấp, khác biệt về màu sắc 
theo từng lô hàng, sự chuyển giao ca sản xuất. Bên cạnh đó, yếu tố bảo quản cũng có thể là nguyên nhân 
của những tình trạng trên. Ván để trong kho lâu ngày và thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng 
dễ dẫn đến tính trạng bạc màu, biến đổi màu sắc.

3. Một số vấn đề liên 
quan đến màu sắc 
ván chống ẩm

HMR - High Moisture Resistance

MMR - Medium Moisture Resistance

LMR - Low Moisture Resistance

Tỷ lệ hoạt chất chống ẩm trong thành phần keo của các loại ván

Tiêu chí/Loại ván

Tên đầy đủ

21-24% 12-15% 5-7% 2-3% 0%

V313
Cycle test

HMR V313 HMR MMR LMR Green

Hoạt chất chống ẩm 
trong thành phần keo

High moisture 
resistance

Medium 
moisture 

resistance

Low moisture 
resistance

Green

HMR V313 - V313 Cycle test

Giới thiệu

HMR V313 là loại ván có khả năng chống ẩm tốt nhất trên thị trường hiện nay.



HMR V313 phải trải qua chu trình thử nghiệm kéo dài 28 ngày với 3 ngày ngâm trong nước khoảng 20 độ C, 1 
ngày đông lạnh trong quãng nhiệt từ -12 độ C tới -25 độ C và tiếp tục được làm nóng trong 3 ngày với mức 
nhiệt khoảng 70 độ C. Quy trình này được thực hiện 3 lần liên tiếp để đánh giá chất lượng ván. Do vậy, ván đạt 
tiêu chuẩn V313 sẽ có khả năng thích nghi với các điều kiện môi trường khắc nghiệt với sự chênh lệch và biến 
thiên liên tục về nhiệt độ, độ ẩm.

4. Chu trình test 
và độ trương nở 
ván chống ẩm 
HMR V313

5. Ưu điểm nổi bật 
của ván chống ẩm 
HMR V313

TỔNG CỘNG 21 - 28 NGÀY
QUÁ TRÌNH NGÂM 3 NGÀY, ĐÔNG LẠNH 1 NGÀY,

GIA NHIỆT 3 NGÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN 3 LẦN

TESTED

MẪU THỬ NGHIỆM ĐƯỢC NGÂM TRONG NƯỚC

MẪU VÁN ĐƯỢC ĐÔNG LẠNH

MẪU VÁN ĐƯỢC LÀM NÓNG

20 + 10C

70 + 20C

-120C TỚI - 250C
24 + 1 GIỜ

70 + 1 GIỜ

70 + 2 GIỜ

1 NGÀY

3 NGÀY

3 NGÀY

8% 12%

16% 20%

HMR V313
≤15% sau chu trình V313 trong 28 ngày

HMR MMR

GREENLMR

≤8%

E1 V313
CHU TRÌNH KIỂM TRA KHẢ NĂNG KHÁNG ẨM CỦA VÁN

Ván HMR V313 có độ trương nở sau 24h ngâm nước là  ≤8%, sau chu trình V313 là ≤20%

Ghi chú: Kết quả thí nghiệm dựa trên ván MDF 17mm

Ván chống ẩm V313 có khả năng thích nghi hoàn hảo với điều kiện khí hậu của Việt Nam, đặc biệt là 
khí hậu nồm ẩm ở miền Bắc với mức chênh lệch nhiệt độ – độ ẩm lớn và khí hậu miền biển

Chịu lực tốt, hạn chế tối đa tình trạng võng gãy, biến dạng

Khả năng bám vít tốt hơn so với các loại ván chống ẩm khác 

Thân thiện môi trường và an toàn cho sức khỏe người sử dụng



Ván HMR V313 của Gỗ Minh Long được cung cấp bởi những thương hiệu ván gỗ công nghiệp hàng đầu trong 
khu vực như Panel Plus (Thái Lan), Sumatera (Indonesia), Sumitomo (Singapore)… có CO, CQ chứng nhận 
nguồn gốc và chất lượng đầy đủ.

Ván chống ẩm HMR V313 có thể sử dụng cho hầu hết các sản phẩm nội thất, ngay cả những khu vực có độ 
ẩm cao như nhà bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh,… Đặc biệt, ván dăm, ván MDF,… đạt tiêu chuẩn HMR V313 
có thể thích nghi tốt với điều kiện thời tiết và môi trường của vùng biển hay miền Bắc trong mùa nồm ẩm. 
Đây còn là một giải pháp có thể thay thế gỗ nhựa tại các tỉnh ven biển nước ta.

7. Chứng chỉ
chất lượng sản phẩm 
(CQ)

6. Ứng dụng ván 
chống ẩm HMR V313

HMR
V313

Thay thế gỗ nhựa
Làm vách nhà vệ sinh
Tủ bếp (gồm tủ trên và tủ dưới)
Nội thất thông dụng khác

HMR Tủ bếp trên
Tủ quần áo
Nội thất thông dụng khác

MMR Tủ bếp trên
Tủ quần áo
Nội thất thông dụng khác
(không yêu cầu cao về chống ẩm)

LMR Tủ bếp trên
Nội thất văn phòng
Nội thất thông dụng khác
(không yêu cầu cao về chống ẩm)

GREEN Tủ bếp trên
Nội thất văn phòng
Nội thất thông dụng khác
(không yêu cầu về chống ẩm)



Gỗ Minh Long là đơn vị đầu tiên đưa ván chống ẩm HMR V313 vào thị trường. Từ năm 2015, ván HMR V313 phủ 
bề mặt melamine/laminates/acrylic… đã được công ty cung cấp và có mặt trong nhiều dự án nội thất trọng 
điểm. Trải qua quá trình sử dụng và trải nghiệm, nhiều phản hồi tích cực về chất lượng và độ bền của đồ nội 
thất đã được khách hàng gửi tới Gỗ Minh Long nhằm bảo chứng cho uy tín thương hiệu và cũng là sự cộng 
hưởng vì một thị trường ván gỗ nội thất chất lượng, đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết.

8. Tham khảo thêm 
thông tin về ván 
HMR V313

Gỗ Minh Long: câu chuyện về ván chống ẩm

5 lý do nên chọn ván chổng ẩm tiêu chuẩn V313 của Gỗ Minh Long

Ván chống ẩm tiêu chuẩn V313 của Gỗ Minh Long

5 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản để đánh giá chất lượng gỗ công nghiệp

Ván chống ẩm tiêu chuẩn HMR và V313

Gỗ Minh Long và hành trình theo đuổi dòng ván chống ẩm
tiêu chuẩn V313

Một số bài viết tham khảo về ván HMR V313: 



KHO CẦU DIỄN

Địa chỉ: Tuyến số 3, cụm công nghiệp Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội

Tel: 098.115.6075 – 098.115.6046

KHO THƯỜNG TÍN

Địa chỉ: Đường CN 2A, cụm công nghiệp Quất Động, Thường Tín, Hà Nội

Tel: 0243.201.0120 – 098.115.6067 – 098.128.6483 – 098.128.6467

KHO THẠCH THẤT

Địa chỉ: Lô 7 KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội

Tel: 0243.374.5999 – 098.115.6074 - 098.115.6084

KHO ĐÔNG ANH

Địa chỉ: Km số 1, Quốc Lộ 3, Thôn Du Nội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Tel: 098.128.6516 – 098.128.6515

KHO ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Đường số 8, KCN Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng (Kho hàng Công ty CP Cơ khí Sông Thu)

Tel: 098.115.6089

  Tiên phong đi theo con đường thời trang cho nội thất 
tại Việt Nam, Minh Long luôn mong muốn mang tới 
những sản phẩm chất lượng, phù hợp xu thế toàn 
cầu tới mọi khách hàng của mình. Và sự ủng hộ 
của Quý đối tác, khách hàng chính là động lực 
to lớn để chúng tôi tiếp tục viết nên những 
thành công mới. Chúng tôi xin chân thành 
cảm ơn sự đồng hành của Quý vị trong 
suốt thời gian qua cũng như trong tương 
lai. Minh Long cũng rất mong nhận 
được những ý kiến đóng góp để 
ngày càng hoàn thiện và phục vụ 
khách hàng tốt hơn!

DANH SÁCH KHO BÁN LẺ GỖ MINH LONG

NHÀ MÁY

     Như Lân, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên

     Tel: 0221.376.2026 | Fax: 0211.376.2668

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Tầng 20, tòa nhà 319 BQP

63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội

     Tel: 0243.200.8355 | Fax: 0243.200.8455

CÔNG TY TNHH MINH LONG

Website: www.gominhlong.com

Hotline: 1900.636.688


