
SẢN PHẨM VÁN

Không bề mặt

LOẠI KIỂM TRA
BAN ĐẦU

KIỂM SOÁT
SẢN XUẤT
TRONG NHÀ MÁY

Phương pháp
kiểm tra

Phương pháp
kiểm tra

Yêu cầu

Yêu cầu

EN 717 - 1

EN 717 - 2EN 120

3.5 mg/m2h

Hoặc    5mg/m2h
trong vòng 3

ngày sau sản xuất

Hàm lượng
8mg/100g

ván khô

Phát thải    0.124 mg/m3 không khí

Không bề mặt Được tráng phủ
Veneer

Ván dăm, OSB,
MDF

Ván dán,
gỗ tự nhiên, LVL

Ván dăm, OSB, MDF,
gỗ tự nhiên, ván sợi
ván dăm, ván dăm
gắn xi măng

VÁN E1 - TIÊU CHUẨN EN 13986:2005 CHÂU ÂU

CỐT VÁN
Hiện tại, Gỗ Minh Long cung cấp cốt ván dăm, ván MDF, ván HDF theo tiêu chuẩn E0, E1, E2 ra thị trường. Về tính chất của 
ván, chúng tôi có ván thường và ván chống ẩm để phục vụ nhu cầu cụ thể của mỗi khách hàng.

Sản phẩm cốt ván E1 HMR V313 là sản phẩm hội tụ đầy đủ tiêu chí chất lượng và an toàn cho sức khỏe người sử dụng với 
những ưu điểm:

Cốt ván tiêu chuẩn E1 là tiêu chuẩn chung được áp dụng phổ biến tại châu Âu và các nước phát triển. Ván E1 đảm bảo an 
toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Ván chống ẩm HMR V313 là loại ván có khả năng kháng ẩm tốt nhất trên thị trường, thích nghi với ứng dụng nội thất trong 
môi trường có độ ẩm cao như nhà bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh,… phù hợp với thời tiết nồm ẩm của miền Bắc và khí hậu 
miền núi, miền biển. Đây là giải pháp có thể thay thế gỗ nhựa tại các tỉnh ven biển Việt Nam.

E1 là tiêu chuẩn quan trọng về nồng độ phát thải formal-
dehyde mà các hãng nội thất tại châu Âu và các quốc 
gia phát triển bắt buộc các nhà cung ứng ván phải tuân 
thủ trong quá trình sản xuất nhằm đảm bảo an toàn cho 
sức khỏe người sử dụng. Ở Việt Nam, thị trường đang có 
xu hướng dịch chuyển sử dụng ván E0, E1 thay thế cho 
ván E2.

Ưu điểm của cốt ván E1:

An toàn cho sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là
trẻ em.

Thân thiện với môi trường: hạn chế phát thải
formaldehyde. 

* EN 717 – 1: phương pháp buồng thí nghiệm
* EN 120: phương pháp chiết
* EN 717-2: phương pháp phân tích khí

Ván E1 có thể sử dụng ở cả dạng cốt ván thô hoặc phủ bề 
mặt trong môi trường nhà ở. Trong khi đó, ván E2 và các 
loại ván cấp độ thấp hơn chỉ có thể sử dụng trong môi 
trường nhà ở sau khi được phủ bề mặt.

Formaldehyde là chất gây hại cho sức khỏe con người, là thành 
phần thuộc chất kết dính dùng trong chế biến gỗ nhân tạo (gỗ 
công nghiệp). Formaldehyde có thể tồn dư trong các sản phẩm gỗ 
nhân tạo và phát tán ra không khí trong quá trình bảo quản và sử 
dụng. Khí formaldehyde không màu nhưng có mùi hăng rất mạnh. 
Với nồng độ vượt tiêu chuẩn, hít phải formaldehyde gây ra các vấn 
đề về da, mắt, có thể làm đau đầu, nóng ở họng và khó thở,… 

Cốt ván E1

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM
GỖ MINH LONG a. Ván HMR V313 là gì?

Ván chống ẩm 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.

HMR V313 là loại ván chống ẩm cao và đạt tiêu chuẩn sau 
chu trình V313 khắc nghiệt. Chính vì thế, loại ván này có khả 
năng chống ẩm tốt hơn ván HMR thông thường và được 
đánh giá là tốt nhất trên thị trường.

Trong khi thị trường vẫn đang phân phối các loại ván có khả 
năng kháng ẩm thấp cho đến trung bình như LMR (Low 
Moisture Resistance), MMR (Medium Moisture Resistance), 
cao nhất là HMR, Gỗ Minh Long đã tiên phong nhập khẩu và 
phân phối ván HMR V313 từ năm 2015.

b. Chu trình V313 và độ bền của HMR V313

HMR V313 phải trải qua chu trình thử nghiệm kéo dài 21 đến 
28 ngày với 3 ngày ngâm trong nước khoảng 200 C, 1 ngày 
đông lạnh trong quãng nhiệt từ -120 C tới -250 C và tiếp tục 
được làm nóng trong 3 ngày với mức nhiệt khoảng 700 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.

c. Ưu điểm vượt trội

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.

*Khách hàng khi mua ván HMR V313 của Gỗ Minh Long được cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ và chứng chỉ chất 
lượng để kiểm chứng sản phẩm.

a. Thông tin kỹ thuật

Ván khổ nhỡ 4x9 có kích thước 1220x2745mm.

Ván 4x9 được sản xuất cả trên ván dăm và ván MDF. Hiện tại Minh 
Long đang cung cấp ván MDF 4x9 với độ dày 17mm.

b. Ưu điểm vượt trội

Đáp ứng được các chi tiết thi công có kích thước lớn như tủ 
kịch trần, tủ quần áo walk-in closet, vách ngăn, vách sảnh, cửa 
full height,…

Đảm bảo sự liền mạch và thẩm mỹ cho các chi tiết nội thất.

Tận dụng đề xê trong thi công giúp tiết kiệm nguyên liệu và 
chi phí nhân công.

Hỗ trợ cho các Kiến trúc sư trong quá trình thiết kế sáng tạo 
các công trình.

Cốt ván chống ẩm HMR V313

Ván 4x9

MẪU THỬ NGHIỆM ĐƯỢC
NGÂM TRONG NƯỚC

MẪU VÁN ĐƯỢC ĐÔNG LẠNH

MẪU VÁN ĐƯỢC LÀM NÓNG

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

GIA NHIỆT 3 NGÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN 3 LẦN

20 + 10C

70 + 20C

-120C đến - 250C
24 + 1 GIỜ

70 + 1 GIỜ

70 + 2 GIỜ

TESTED

3 NGÀY

1 NGÀY

3 NGÀY

Time

Time

Time

HMR V313

Khổ thường
(4x8): 1220x2440mm

Khổ nhỡ
(4x9): 1220x2745mm

Khổ lớn
(6x8): 1830x2440mm

4 x 8 4 x 9 6 x 8



Bề mặt siêu bóng SGP

Bề mặt Laminate

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 thay thế acrylic hay PET.

Điểm nổi trội của tấm siêu bóng SGP:

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 cao: Vì được sản xuất bằng công nghệ ép nhiệt hiện 
đại, tấm SGP có độ cứng cao, độ bóng cao và ổn định. 

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.  

Laminate là vật liệu ngày càng phổ biến trong thi công kiến trúc - nội thất.

Các sản phẩm laminate của Minh Long có ưu điểm:

Đa dạng các thiết kế từ vân gỗ, màu đơn sắc đến vân trang trí.

Đa dạng phân khúc giá:

+ Cao cấp: Egger

+ Trung cấp: Cata Laminate, Splendor

Ưu điểm của laminate Egger:

Thiết kế châu Âu: đi đầu xu hướng thiết kế trên thế giới.

Bề mặt hiện đại, bền và sắc nét: chất lượng bề mặt của Egger được coi là 
hàng đầu thế giới. Đặc biệt, thương hiệu nổi trội với bề mặt mịn mờ PT và 
bề mặt synchronized mô phỏng hiệu ứng vân gỗ Feelwood.

Bề mặt kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe người sử dụng.

Thương hiệu laminate uy tín trên thị trường. Sản phẩm phù hợp với các công 
trình nội thất cao cấp như villa, khách sạn 4* trở lên,…

Ưu điểm của laminate Cata:

Tông màu đa dạng.

Giá cả hợp lý.

Bề mặt kháng khuẩn bảo vệ sức khỏe người sử dụng, có bản test các chỉ số 
cung cấp cho khách hàng.

Các thiết kế melamine của Gỗ Minh Long được khách hàng tin tưởng lựa chọn nhờ những đặc điểm nổi trội:

Thiết kế chuẩn từ châu Âu: các thiết kế bề mặt của Gỗ Minh Long được sáng tạo bởi những studio uy tín trên 
thế giới. Có thể kể đến BST Home Color Home được lấy cảm hứng và nhập khẩu trực tiếp từ Đức và Tây Ban 
Nha - những cái nôi của ngành công nghiệp thiết kế và sáng tạo nội thất. Bên cạnh đó, để phù hợp với nhu 
cầu sử dụng sản phẩm của người Á Châu, Minh Long nhập khẩu các thiết kế Hàn Quốc và Trung Quốc.

Tông màu đa dạng, đi theo xu hướng mới nhất trên thế giới.

Giấy nền chất lượng tốt, được nhúng keo tại Schattdecor Malaysia qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt về 
các chỉ số kỹ thuật.

Bề mặt �lm đa dạng và sắc nét cho cảm nhận trực quan tinh tế.

Sở hữu các thiết kế hạn chế sao chép trên thị trường.

Bề mặt Melamine 

V Số là bề mặt melamine đồng vân có rãnh vân đồng bộ 
hóa trực quan với hình vân trang trí. Thiết kế mặt V mô 
phỏng các dạng cấu trúc vân gỗ tạo ấn tượng về hiệu ứng 
thị giác và xúc giác cho người sử dụng.

Điểm nổi trội của bề mặt V Số

V Số giống như một phiên bản gỗ thật, tạo chiều sâu trên 
bề mặt và gợi nhắc tới vẻ đẹp nguyên bản của gỗ tự nhiên.

Rãnh vân 3D khác biệt so với bề mặt vân gỗ nhân tạo 
thông thường.

Mỗi thiết kế chỉ tương ứng với duy nhất 1 �lm bề mặt 
nên đây là chất liệu melamine không thể sao chép trên 
thị trường.

Tông màu đặc trưng thể hiện cá tính và phong cách 
thời trang của chủ sở hữu.

Đây là lựa chọn thay thế cho veneer (gỗ tự nhiên lạng 
mỏng) với giá thành thấp hơn 3 - 4 lần.

Bề mặt V Số

BỀ MẶT


