
MMA Chất xúc tác

Nhựa nóng chảy
được đổ vào khuôn

Khuôn được cho vào
nơi có nhiệt độ cao

Giúp cho chất xúc tác
và MMA bắt đầu phản ứng

Nhiệt độ

Giúp đẩy bọt khí ra khỏi
vật liệu và nhằm tránh
việc vật liệu có thể bị cong
và mất ổn định về sau

Khuôn được để nguội
tự nhiên hoặc ngâm trong

bể nước mát

Các tấm acrylic được lấy ra
và đưa vào nồi hấp

Phủ lên tấm vật liệu
màng PE nhằm tránh trầy xước

2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT ACRYLIC

Trong ngành gỗ, tấm acrylic là một loại bề 
mặt trang trí và thường được phủ lên các tấm 
vật liệu gỗ công nghiệp để ứng dụng trong sản 
xuất đồ nội thất. Acrylic – có tên khoa học là 
PMMA (Polymethyl Methacrylate).

1. ĐỊNH NGHĨA

BỀ MẶT

AcrylicAcrylic

Tấm acrylic được tạo thành
bởi sự kết hợp giữa monomer
và chất xúc tác tạo ra polymer

Để gia tăng độ bền, tính ứng dụng và tính thẩm mỹ 
cho các loại ván gỗ công nghiệp, nhà sản xuất phủ 
lên cốt gỗ một loại vật liệu bề mặt phù hợp hoặc 
một lớp sơn với những hiệu ứng khác nhau. Có các 
loại bề mặt được ưa chuộng hiện nay là:

Giấy trang trí melamine  |  Bề mặt laminate (HPL)

Bề mặt acrylic  |  Bề mặt PVC  |  Bề mặt PP

Bề mặt PET  |  Bề mặt veneer



3. ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM ACRYLIC

4. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM 
Ưu điểm
• Màu sắc phong phú, đa dạng về bề mặt: Tấm acrylic có dải màu sắc rất đa dạng, kết hợp với bề mặt bóng gương, 

giúp không gian thêm sang trọng.
• Khả năng chống tia UV: Khả năng này giúp tấm acrylic không bị phai màu dù phơi dưới ánh sáng trực tiếp và có độ 

bền rất cao.
• Khả năng sáng bóng, đẹp sang trọng hiện đại: Acrylic là vật liệu dán bề mặt có độ bóng cao nhất hiện nay. Ngoài 

ra nhờ độ bóng mà bề mặt acrylic rất dễ lau chùi, khó bám bẩn.
• Acrylic là nguyên liệu xanh, sạch, thân thiện với môi trường.
• Dễ dàng thi công, lắp đặt.
Nhược điểm
• Máy móc để gia công tấm acrylic yêu cầu kỹ thuật cao thì mới đảm bảo được chất lượng bề mặt acrylic sau khi phủ 

lên cốt ván.
• Giá thành cao.
• Phù hợp với kiến trúc hiện đại, đơn giản, trung tính,... và không phù hợp với các kiểu kiến trúc cổ điển, tân cổ điển, 

retro hay vintage.

5. TÍNH ỨNG DỤNG CỦA ACRYLIC
Tấm acrylic phủ lên ván gỗ thường được sử dụng trong thiết kế tủ quần áo, tủ bếp, kệ ti vi,… và đặc biệt hay được ứng 
dụng tại những không gian có độ ẩm cao như bếp.

STT Đặc tính Acrylic
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Hình dạng

Sẵn keo

Gia công

Chống xước

Chịu nhiệt

Kháng ẩm

Bề mặt dễ dàng vệ sinh, lau chùi

Kháng ăn mòn hóa học

Kháng dung môi hữu cơ

Kháng hơi nước và nước sôi

Làm chậm sự lan truyền của ngọn lửa

Chống tia UV

Thời gian sử dụng dài (đối với sản phẩm trong nhà)

Ngăn chặn các loại khí (Formaldehyde)

Thân thiện với môi trường

Tờ/Tấm

Không keo

Ép nguội


