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2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẤM SIÊU BÓNG SGP

Bề mặt SGP được tạo ra trong quá trình ép giấy melamine trên cốt ván với dây chuyền công nghệ hiện đại 
và chuyên biệt.

Tấm ván phủ bề mặt melamine trải qua quá trình xử lý nhiệt (ép nóng và làm lạnh đột ngột) để sản xuất bề 
mặt siêu bóng có độ cứng cao.

1. ĐỊNH NGHĨA

Quá trình giấy in hoa văn trang trí (decorative paper)

Quá trình nhúng tẩm keo 

Trục ống đồng

Giấy trắng
(Based paper) 70-110mg/m2

Giấy in hoa văn trang trí

Keo UFGiấy in hoa văn
trang trí

Sấy Buồng sấy Cắt

Keo MF

Bề mặt siêu bóng SGP – Super Gloss Panel là bề mặt 
melamine có độ bóng cao được Gỗ Minh Long sản xuất và cho 
ra mắt vào tháng 9/2018. Tấm SGP là tấm sản phẩm hoàn 
thiện bao gồm cốt ván và bề mặt siêu bóng thích hợp ứng 
dụng sản xuất đồ nội thất như cánh tủ bếp, tủ quần áo, trang 
trí nhà hàng, quán cà phê,...

Bên cạnh giữ nguyên những ưu điểm của bề mặt giấy trang trí 
phủ keo melamine, nhờ công nghệ sản xuất tiên tiến, SGP có 
độ bóng vượt trội và là một lựa chọn có khả năng thay thế 
acrylic hay PET.

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 SGP

4. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

Ưu điểm
• Thiết kế đa dạng với nhiều màu sắc phong phú hợp thời trang. 
• Độ bóng vượt trội: Độ bóng tiêu chuẩn của tấm SGP đạt ≥105 GU (Máy đo độ bóng góc 200). Độ bóng trung bình của tấm 

SGP do Minh Long sản xuất đạt 117 – 122 GU. Trong khi đó, độ bóng trung bình của Acrylic đạt từ 95 -105 GU. 
• Độ cứng và độ chống xước cao: Vì được sản xuất bằng công nghệ ép nhiệt hiện đại, tấm SGP có độ cứng cao, độ bóng 

cao và ổn định. Bề mặt có khả năng chống xước tốt, chịu được những vết xước nhẹ đến vừa do va quệt trong khi sử dụng, 
đảm bảo độ bền cho sản phẩm nội thất.

• Ngoài ra, bề mặt SGP còn có khả năng chống mối mọt xâm nhập, chống thấm nước, tác động của hóa chất và chịu va đập 
cực tốt. 

• Giá thành hợp lý: So với các bề mặt có độ bóng tương tự như acrylic hay laminate, bề mặt SGP có giá thành thấp hơn.
• Thi công nhanh chóng: Ván gỗ công nghiệp được phủ bề mặt SGP đã là một sản phẩm hoàn chỉnh, thi công nhanh chóng, 

dễ dàng. So với phương pháp sơn thì lựa chọn melamine siêu bóng không chỉ đạt yêu cầu về thẩm mỹ mà còn giúp tiết 
kiệm thời gian và nhân công rất nhiều.  

Nhược điểm
• SGP thích hợp gia công những chi tiết nội thất có bề mặt phẳng và hạn chế trong việc tạo dáng những bề mặt cong, lượn. 

Khả năng chịu mài mòn kém hơn so với các loại bề mặt khác như acrylic, PET.. 
• Bề mặt có độ cứng cao nên dễ xảy ra tình trạng sứt mẻ trong khi gia công. Nên dùng cưa hai lưỡi khi gia công vật liệu này.
• Độ bóng của SGP không có chiều sâu được như bề mặt acrylic.

5. TÍNH ỨNG DỤNG CỦA BỀ MẶT SIÊU BÓNG SGP

SGP ứng dụng được cho phần lớn sản phẩm nội thất hiện đại; đặc biệt thích hợp với các bề mặt đứng như cánh tủ bếp, cánh 
tủ quần áo tạo sự phản chiếu ánh sáng giúp mở rộng không gian.
Bề mặt siêu bóng SGP thích hợp trang trí trong các không gian trưng bày, triển lãm như showroom, studio, nhà hàng, quán 
cà phê,… mang vẻ đẹp hiện đại và sang trọng.
LƯU Ý: Đối với cắt cánh tủ, cửa, nên cắt cánh có chiều rộng nhỏ hơn 600mm để đảm bảo độ cong cho phép. Với kích thước 
lớn hơn, cần sử dụng ván nhiều lớp như ván dán hoặc dán 3, 4 tấm ván mỏng với nhau.

STT Đặc tính SGP
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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

Có keo

Ép nhiệt

• Đối với tiêu chuẩn cơ sở mà Gỗ Minh Long đưa ra dành cho sản phẩm SGP, mỗi tấm ván khi được kiểm tra chất lượng chỉ 
được có tối đa 2 khuyết tật bề mặt và mỗi khuyết tật có đường kính <5mm. 

• Sản phẩm được dán �lm để hạn chế tối đa bụi bẩn hay dấu vân tay lên bề mặt tấm ván. 
• Khi được đưa vào ứng dụng, với tần suất sử dụng nội thất thông thường như cánh tủ bếp, tấm siêu bóng SGP ít để lại dấu 

vân tay. Các vết bẩn hay vân tay có thể được vệ sinh nhanh chóng bằng khăn mềm và dung dịch tẩy rửa thông thường.


