
3. QUY TRÌNH SẢN XUẤT PVC

Nhựa kỹ thuật PVC hay còn gọi là Polyvinyl Clorua, 
là một loại polyme nhiệt dẻo được sử dụng vô cùng 
phổ biến trên thế giới, chỉ sau Polyvinyl và PP. Nhựa 
PVC là một sản phẩm nhựa kỹ thuật phổ biến nhất, 
có dạng thể rắn và không có mùi, có nhiều màu sắc 
khác nhau; thường ở dạng tấm hay màng nhựa PVC. 
PVC chỉ là tên gọi chung.

1. ĐỊNH NGHĨA NHỰA PVC
VFB – Vinyl Faced Board là tấm vật liệu phủ bề mặt 
PVC. Bề mặt vinyl có cấu tạo dạng cuộn, được gia 
công lên ván gỗ công nghiệp để tạo thành những tấm 
ván gỗ sử dụng trong nội thất và trang trí không gian 
nhà ở.

2. BỀ MẶT TRANG TRÍ VFB

Sản xuất chất nềnPhối trộn
nhiên liệu

In vân

Hoàn thiện Ép lớp và
tạo hiệu ứng

Đóng gói và vận chuyển

VFBVFB
BỀ MẶT TRANG TRÍ

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



STT Đặc tính VFB
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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

Tấm/Cuộn (phụ thuộc vào độ dày)

Có keo / không keo

Ép nguội

4. ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM VFB

5. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM
 
Ưu điểm
• Thân thiện với môi trường: VFB có nguồn gốc từ nhựa nguyên sinh, ứng dụng sản xuất các sản phẩm thân thiện 

với môi trường, đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng như thiết bị y tế, bao bì dược phẩm, thực phẩm hay 
thậm chí vỏ máy bay.

• Độ bền cao, có tính kháng ẩm tốt hơn so với các bề mặt làm từ giấy.
• Bề mặt đa dạng từ vân gỗ, tới các chất liệu vân sần hay láng mịn. 
• Thời gian bảo quản lâu hơn so với giấy trang trí nhúng keo melamine.

Nhược điểm
• Giá thành cao so với các sản phẩm thông thường khác.
• Chất liệu nhựa nên không tạo được cảm giác chân thật như vân gỗ tự nhiên.

6. TÍNH ỨNG DỤNG CỦA TẤM TRANG TRÍ VFB
Tấm trang trí VFB dán phủ lên cốt ván được sử dụng nhiều trong việc làm tủ bếp, tủ quần áo, phòng trẻ em. Ứng 
dụng phù hợp trong các nhà hàng, quầy bar, quán cà phê,...


