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Để các đơn vị gia công nội thất hiểu rõ hơn về tính chất vật liệu và để 
người sử dụng có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế, Gỗ Minh 
Long xin gửi tới quý vị những thông tin cơ bản về ván gỗ công nghiệp. 

Nhắc tới gỗ công nghiệp, không ít người sẽ băn khoăn về thời gian sử 
dụng và độ an toàn cho sức khỏe của sản phẩm này. Thời gian sử dụng 
sẽ dựa trên những thông số kỹ thuật của ván. Tính an toàn cho sức khỏe 
sẽ được xem xét dựa trên nồng độ phát thải Formaldehyde (chất khí có 
trong keo sản xuất gỗ công nghiệp). Bởi vậy, những thông tin cần thiết 
về gỗ công nghiệp sẽ được chia làm 6 phần:

CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ
TÍNH BỀN VỮNG 
CỦA GỖ CÔNG NGHIỆP

A -  Formaldehyde trong ván gỗ công nghiệp

B -  ISO 14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường

C -  Trách nhiệm với môi trường khi sử dụng gỗ công nghiệp

D -  Thi công vật liệu gỗ công nghiệp

E -  Các tiêu chí đánh giá chất lượng gỗ công nghiệp

F -  Ứng dụng gỗ công nghiệp trong sản xuất nội thất
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Formaldehyde là gì?

Formaldehyde là một hóa chất 
công nghiệp độc nhưng lại thông 
dụng để sản xuất rất nhiều sản 
phẩm phục vụ cuộc sống hàng 
ngày. Trong các sản phẩm cuối 
cùng mà người tiêu dùng sử dụng, 
vẫn có thể có một lượng nhỏ form-
aldehyde còn tồn tại.

Formaldehyde không tồn tại độc 
lập mà tồn tại ở dạng dung dịch 
hay trong các hợp chất khác và 
chỉ hóa hơi khi có điều kiện thích 
hợp (khi độ ẩm và nhiệt độ tăng), 
do vậy sự tồn tại của formalde-
hyde ở môi trường trong nhà (gỗ, 
rèm cửa, chăn gối, ga trải giường, 
bọc đệm ghế, thảm, các sản phẩm 
nhựa dùng trong nhà…) luôn cao 
hơn môi trường ngoài trời. 

Tác hại của Formaldehyde

Nếu tiếp xúc với formaldehyde 
trong thời gian dài thì dù hàm 
lượng cao hay thấp cũng gây ra 
nhiều tác hại nghiêm trọng cho da 
và hệ hô hấp, các bệnh về bạch 
cầu, gây ung thư nhiều cơ quan 
trong cơ thể, đặc biệt là ung thư 
đường hô hấp như mũi, họng, 
phổi,… Formaldehyde cũng là tác 
nhân gây ra sai lệch và biến dị các 
nhiễm sắc thể, phụ nữ có thai bị 
nhiễm có thể bị ảnh hưởng đến sự 
phát triển của bào thai.

Các triệu chứng dễ quan sát và 
nhìn thấy khi con người sống trong 

môi trường có formaldehyde là 
cay mắt, đỏ mắt, kích thích đường 
hô hấp trên gây chảy mũi, viêm 
đường thanh quản, viêm đường hô 
hấp, hen phế quản, viêm phổi; gây 
viêm da, viêm da dị ứng, mề đay; 
làm chậm tiêu, rối loạn tiêu hóa, 
viêm loét dạ dày, viêm đại tràng… 
Đặc biệt, khi tiếp xúc hay ăn phải 
với một hàm lượng cao formalde-
hyde có thể gây tử vong (30ml là 
liều lượng có thể gây chết người).

Các tiêu chuẩn và các cấp 
độ phát thải formalde-
hyde

Có rất nhiều phương pháp dùng 
để đo nồng độ phát thải formalde-
hyde như các phương pháp buồng 
thí nghiệm; phương pháp dùng 
bình hút ẩm; phương pháp bình thí 
nghiệm; phương pháp phân tích 
khí; phương pháp phân tích khí 
TNO; phương pháp FLEC; phương 
pháp chiết… Kết quả đo sẽ xếp loại 

gỗ có đạt tiêu chuẩn E0, E1, E2 đối 
với thị trường Châu Âu, tiêu chuẩn 
CARB đối với thị trường Mỹ và tiêu 
chuẩn JIS đối với thị trường Nhật 
Bản.

Tại Việt Nam, tiêu chuẩn Châu Âu 
được sử dụng phổ biến nhất. Có 
thể tham khảo thông số về nồng 
độ phát thải ván E1, E2 theo bảng 
1 và bảng 2.

Ván có nồng độ phát thải formal-
dehyde đạt ngưỡng E0 sẽ có mức 
phát thải rất thấp, tiệm cận 0.

Hiện nay, các nước châu Âu chỉ sử 
dụng đồ gỗ nội thất có mức phát 
thải tối thiểu là E1. Ở Việt Nam, 
tiêu chuẩn phát thải khí formal-
dehyde tương đương mức E2 vẫn 
đang được chấp nhận nhưng đã 
bắt đầu có sự quan tâm lớn đến 
ván E1 nhằm bảo vệ tốt hơn nữa 
sức khỏe người sử dụng cũng như 
môi trường. 

Hiểu được tầm quan trọng của 
những sản phẩm thân thiện với 
môi trường, an toàn cho sức khỏe 
con người, Gỗ Minh Long đang 
dần chuyển dịch và khuyến khích 
khách hàng sử dụng ván E1 theo 
tiêu chuẩn châu Âu. Chứng chỉ sản 
phẩm có đầy đủ thông số formal-
dehyde được kiểm nghiệm bởi cơ 
quan có thẩm quyền sẽ được cung 
cấp tới đối tác, khách hàng

FORMALDEHYDE 
TRONG VÁN GỖ CÔNG NGHIỆPA Bảng 1: Ván E1 - Tiêu chuẩn EN 13986:2005 châu Âu

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

Bảng 2: Ván E2 - Tiêu chuẩn EN 13986:2005 châu Âu

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

3.5mg/m2h  đến 8mg/m2h
Hàm lượng
8mg/100g

đến
30mg/100g

ván khô

Phát thải    0.124mg/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

Hoặc > 5mg/m2h,
12mg/m2h

trong vòng 3
ngày sau sản xuất

* EN 717 – 1: phương pháp buồng thí nghiệm
* EN 120: phương pháp chiết
* EN 717-2: phương pháp phân tích khí
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Tháng 7/2019, hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 Minh Long triển khai từ 
giữa năm 2018 đã được QUACERT thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp 
giấy chứng nhận. Tiêu chuẩn này cung cấp thông tin để các tổ chức tiến hành xây dựng 
và vận hành hệ thống môi trường của mình trên cơ sở quản lý rác thải, cân bằng với phát 
triển kinh tế, xã hội hướng tới sự phát triển bền vững. Khi được cấp chứng chỉ này, chứng 
tỏ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn về mặt pháp luật và kỹ thuật.

Hệ thống quản lý môi trường được Gỗ Minh Long thiết lập hướng đến mục tiêu sử dụng 
tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng, hạn chế việc phát thải, tái sử dụng rác 
thải và tạo môi trường làm việc đảm bảo an toàn, xanh, sạch, đẹp. Công ty TNHH Minh 
Long luôn cam kết thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hướng tới phát 
triển bền vững.

Khi bắt đầu triển khai hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015, Gỗ Minh Long 
đã đầu tư rất lớn vào các biện pháp bảo vệ môi trường như xây dựng hệ thống xử lý 
nước thải, khí thải, cơ sở hạ tầng đạt chuẩn để thu gom và phân loại các loại chất thải,… 
Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và 
đầu tư nguồn lực để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn.

Song song hệ thống quản lý môi trường, hệ thống quản lý chất lượng cũng được Minh 
Long đặc biệt chú trọng. Công ty đã xây dựng đồng bộ các quy trình công việc, tiêu 
chuẩn công đoạn và tiêu chuẩn sản phẩm, tập trung đào tạo nhận thức, nâng cao năng 
lực… để đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý. Tháng 6/2018, công ty đã 
chuyển đổi thành công ISO 9001:2008 và được cấp chứng chỉ ISO 9001:2015.

ISO 14001:2015 VỀ HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNGB

Giấy chứng nhận hệ thống 
quản lý môi trường theo 
ISO 14001:2015 

Giấy chứng nhận hệ thống 
quản lý chất lượng theo 
ISO 9001:2015

8 9GỖ MINH LONG www.gominhlong.com



TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG KHI 
SỬ DỤNG GỖ CÔNG NGHIỆPC

Tuân thủ pháp luật và nguyên 
tắc của tổ chức FSC

Đảm bảo kiểm soát được tác 
động đến môi trường sống

Tuân thủ quyền và nghĩa vụ 
với việc quản lý và sử dụng 
tài nguyên rừng

Kế hoạch quản lý và sử dụng 
đất đai

Quyền của người bản địa Giám sát và đánh giá

Các quan hệ cộng đồng và 
quyền của công dân lâm 
nghiệp

Duy trì rừng có giá trị bảo tồn 
cao

Đảm bảo được các lợi ích từ 
tài nguyên rừng

Bảo vệ các cánh rừng đang 
được nuôi trồng và tái sinh

Về sản phẩm, bên cạnh tuân thủ nghiêm ngặt về nồng độ phát thải 
Formaldehyde, triển khai hệ thống quản lý môi trường, Gỗ Minh Long 
cam kết cung cấp các loại gỗ công nghiệp chất lượng tốt nhất, được 
sản xuất từ nguồn nguyên liệu hợp pháp. Gỗ từ rừng đạt chứng chỉ FSC 
hoàn toàn minh bạch về nguồn gốc gỗ, quy trình khai thác, được sản 
xuất theo đúng pháp luật, đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường theo 
10 nguyên tắc: 

FSC (Forest Stewardship Council) là một tổ chức phi chính phủ được thành lập từ 
năm 1993 với mục đích phát triển các tiêu chuẩn chứng nhận về rừng, bảo vệ và 
kiểm soát chặt chẽ nguồn tài nguyên quý giá này. FSC được công nhận trên toàn 
cầu, giúp đưa ra các giải pháp, đề xuất biện pháp để rừng được bảo vệ, tái sinh, 
duy trì và phát triển.

Chứng chỉ FSC được tổ chức này cung cấp nhằm xác minh nguồn gốc gỗ, quy trình 
khai thác, sản xuất theo đúng pháp luật, đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. 
Các nhà quản lý rừng hay những nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng cần tuân thủ 
để đảm bảo phát triển bền vững, cân bằng được các giá trị bảo vệ môi trường 
(rừng) với lợi ích xã hội của các bên liên quan.

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10
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Khổ ván tiêu chuẩn thích hợp với nhiều 
ứng dụng nội thất. Khổ ván thông thường 
là 1220x2440mm

Có tính thay thế tốt, đảm bảo sự trùng 
khớp và thống nhất trong thi công

Đa dạng loại ván gỗ công nghiệp cho 
các mục đích sử dụng và yêu cầu cơ lý 
khác nhau: ván dăm, ván sợi, ván dán, ván 
ghép thanh, ván dăm định hướng,…

Thích hợp thi công hạng mục lớn 
trong công trình như vách trang 
trí, cửa kịch trần với ván vượt khổ: 
ván 4x9 (1220x2745mm), ván 6x8 
(1830x2440mm)

ƯU ĐIỂM THI CÔNG CỦA 
VẬT LIỆU GỖ CÔNG NGHIỆPD

Bề mặt phủ đa dạng và đẹp mắt: vân gỗ, 
vân trang trí, màu đơn sắc, thiết kế trang 
trí in kỹ thuật số (digital printing),… trên 
các chất liệu đa dạng như melamine, lami-
nate, acrylic,…

Tiết kiệm chi phí thi công hơn so với gỗ 
tự nhiên: bỏ qua công đoạn sơn phủ bề 
mặt, đánh bóng, chà nhám,…

Dễ gia công và tạo kiểu từ đơn giản đến 
phức tạp: cắt CNC những chi tiết khó, có 
thể uốn cong,…

Gỗ công nghiệp là vật liệu dễ thi công và tiết kiệm chi phí. Sản phẩm được tiêu 
chuẩn hóa và sản xuất hàng loạt phục vụ tối ưu cho nhu cầu gia công các chi 
tiết nội thất có tính lặp lại hoặc nội thất may đo.

Cùng với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật, gỗ công nghiệp đang được nhìn 
nhận với vai trò thay thế vô cùng lớn các sản phẩm cùng công năng như gỗ tự 
nhiên hay thậm chí cả bề mặt đá, nhựa.
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1. Tỷ trọng ván 
Density

Mật độ hay tỷ trọng ván được định 
nghĩa là khối lượng có trong một 
đơn vị thể tích của vật liệu, cả hai 
được đo ở cùng điều kiện độ ẩm.

Vì gỗ là vật liệu hút ẩm, có đặc tính 
hút và giữ độ ẩm, việc hấp thụ độ 
ẩm làm tăng trọng lượng và khối 
lượng gỗ. Tuy nhiên, khối lượng gỗ 
không tăng mãi trong môi trường 
ẩm mà chỉ tăng cho đến mức bão 
hòa (độ ẩm khoảng 30%).

Ngoài ra, mật độ gỗ còn bị ảnh 
hưởng bởi cấu trúc gỗ. Việc này 
ảnh hưởng đến các hình thức ván 
gỗ công nghiệp được sản xuất và 
ứng dụng của từng loại ván đó. Độ 
bền tấm ván sẽ tăng khi mật độ/tỷ 
trọng ván tăng. 

2. Độ bền uốn 
Bending Strength (MOR)

Độ bền uốn của tấm ván được xác 
định bằng cách đo lường độ biến 
dạng của tấm ván khi đặt một tải 
trọng xác định lên bề mặt tấm ván. 
Chỉ số này tỷ lệ thuận với mật độ 
gỗ. Một tấm ván có chất lượng tốt 
thì cả độ bền uốn và độ bền kéo 
(liên kết nội) đều cao và ổn định. 
Độ bền kéo theo chiều dài tấm gỗ 
thường cao gấp 10 – 20 lần độ bền 
uốn theo phương vuông góc.

Theo nghiên cứu được thực hiện 
để so sánh một số tính chất cơ lý 
của các loại ván gỗ công nghiệp sử 

dụng trong ngành nội thất, độ bền 
uốn và chỉ số về độ bền kéo trên 
ván MDF cao hơn so với ván dăm. 
Về độ bám vít, cả ván dăm và ván 
MDF đều có chỉ số khá cao. 

Bởi vậy, ván dăm thường được lựa 
chọn làm cửa hoặc làm vách ngăn 
có tác dụng cách âm tốt và không 
phải chịu tải trọng lớn. Ván MDF 
thường làm cánh hoặc thùng tủ do 
phải chịu tác dụng nhiều từ những 

lần đóng mở. Ván MDF chống ẩm 
cũng được sử dụng trong những 
môi trường có độ ẩm cao như nhà 
bếp, nhà vệ sinh. 

3. Mô đun đàn hồi 
Modulus of Elasticity 
(MOE)

Mô đun đàn hồi là chỉ số đo lường 
khả năng chống chịu biến dạng 

của vật thể khi có một lực tác động 
lên nó. Chỉ số này được đo bằng 
độ dốc đường cong biến dạng của 
tấm ván trong vùng biến dạng đàn 
hồi. Tấm ván có độ cứng cao thì sẽ 
có mô đun đàn hồi cao hơn.

Các tính chất cơ học của ván gỗ 
công nghiệp được đánh giá thông 
qua độ bền uốn (MOR); mô đun 
đàn hồi (MOE) và liên kết nội (IB). 

Chỉ số mô đun đàn hồi còn chịu 
ảnh hưởng của các thành phần 
trong chất kết dính, khả năng liên 
kết của keo và chiều dài sợi gỗ. Các 
nghiên cứu chỉ ra rằng sự thay đổi 
về nhiệt độ ép trong khi sản xuất; 
thời gian; sự tương tác giữa nhiệt 
độ và thời gian cũng ảnh hưởng 
đến mô đun đàn hồi.

Những tấm ván có mô đun đàn hồi 
và liên kết nội thấp thường gây ra 
hiện tượng võng xệ khi phải chịu 
tải trọng lớn. Ván không thể hồi 
phục lại nguyên trạng ban đầu dù 
không còn lực tác động nữa.

4. Liên kết nội 
Internal Bond

Đây là chỉ số đo lường tính liên 
kết giữa các phần tử trong tấm 
ván, thể hiện khả năng chịu lực tác 
động của tấm ván. Liên kết nội hay 
độ bền kéo của tấm ván thấp sẽ 
dẫn đến tình trạng nứt gãy và gây 
ra lỗi trong quá trình ép phủ bề 
mặt. Chỉ số này phụ thuộc vào số 
lượng liên kết, diện tích trung bình 
bề mặt ván cũng như tính chất của 

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
CHẤT LƯỢNG GỖ CÔNG NGHIỆPE từng loại vật liệu sản xuất ván. Liên 

kết nội cũng bị ảnh hưởng bởi các 
yếu tố trong quá trình sản xuất.

Các chỉ số về độ bền kéo, khả năng 
chịu lực của tấm ván cũng như khả 
năng đàn hồi sau khi chịu lực tác 
động có mối quan hệ tương quan 
với nhau và có ảnh hưởng trực tiếp 
trong quá trình sử dụng đồ nội thất 
làm từ ván gỗ công nghiệp.

Tấm ván có liên kết nội tốt sẽ hạn 
chế khả năng bắt vít kém và sự xô 
lệch sau khi tháo lắp, di chuyển 
của đồ nội thất.

5. Độ bám vít bề mặt 
Screw Holding

Tiêu chuẩn này thể hiện khả năng 
chịu lực tác động của tấm ván. 
Trong nội thất, các phần cánh 
bị võng xệ sau khi đóng mở, vít 
không bám sau một vài lần tháo 
lắp,… chứng tỏ tấm vật liệu có độ 
bám vít kém. Tính liên kết giữa các 
phần tử trong tấm ván hay còn gọi 
là liên kết nội sẽ quyết định đến 
tính chất này. Tấm ván có liên kết 
nội tốt sẽ tăng cường khả năng bắt 

vít và hạn chế sự xô lệch sau khi 
tháo lắp, di chuyển của đồ nội thất. 
Về độ bám vít, cả ván dăm và ván 
MDF đều có chỉ số khá cao.

6. Độ ẩm ván 
Moisture Content

Đây là chỉ số xác định độ ẩm của 
tấm ván bằng phương pháp làm 
khô bằng tủ sấy để xác định độ ẩm 
của các mẫu thử. Kết quả được sử 
dụng để ước tính độ ẩm của toàn 
bộ tấm ván.

Độ ẩm ván ảnh hưởng đến quá 
trình ép phủ bề mặt (đặc biệt quan 
trọng với phương pháp ép nóng 
như ép melamine hay veneer) và 
quá trình cắt ván gia công đồ nội 
thất.  

7. Độ trương nở theo chiều 
dày sau 24 giờ ngâm nước 
Thickness Swelling 24hr.

Thuộc tính của ván gỗ là khả 
năng hút ẩm. Độ trương nở theo 
chiều dày của một tấm ván gỗ 
công nghiệp do vậy được đo 
bằng cách ngâm tấm ván trong 
nước sau 24 giờ và ghi nhận các 
chỉ số.

Độ trương nở là nhân tố quan trọng 
nhất khi xem xét tới các yếu tố liên 
quan đến độ ẩm. Chỉ số này có thể 
bị ảnh hưởng bởi nhiều thành tố 
như loại gỗ, kết cấu nguyên liệu, 
tỷ trọng ván, mật độ chất kết dính, 
quá trình trộn nguyên liệu và điều 
kiện ép tấm ván. Việc kiểm soát độ 
trương nở nên bắt nguồn từ việc 
hiểu rõ các yếu tố trên, thông qua 
một vài bước xử lý đặc biệt.

Vì độ trương nở bị ảnh hưởng bởi 
quá trình sản xuất ván, nên việc xử 
lý các điều kiện về nguyên liệu, tỷ 
lệ thành phần, dây chuyền công 

nghệ,… sẽ thay đổi đáng kể tiêu 
chuẩn này. Một tấm ván có độ bền 
cao thì sẽ có độ trương nở thấp 
và hàm lượng hoạt chất chống ẩm 
trong tấm ván. Bên cạnh đó, trong 
quá trình sản xuất, việc hấp sơ bộ 
nguyên liệu gỗ cũng là một cách 
hạn chế độ trương nở của tấm ván.

Độ trương nở theo chiều dày sau 
24 giờ ngâm nước là chỉ số quan 
trọng. Tấm ván có độ trương nở 
thấp sẽ hạn chế tình trạng bị 
phồng rộp, cong vênh ở mép ván 
trong quá trình sử dụng, đặc biệt 
là ở những môi trường ẩm như 
nhà bếp, phòng tắm hay phòng vệ 
sinh. Khí hậu miền biển Việt Nam 
hoặc điều kiện thời tiết miền Bắc 
có mùa nồm ẩm với độ ẩm rất cao 
là một bất lợi đối với việc sử dụng 
ván gỗ công nghiệp. Vì vậy, cần lựa 
chọn những loại ván có khả năng 
kháng ẩm tốt. Ván HMR V313 là 
loại ván chống ẩm tốt nhất trên thị 
trường hiện nay, được khuyến nghị 
sử dụng với cả hai môi trường kể 
trên. 
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Tiêu chí

Dung sai
chiều dày

Dung sai chiều
dài & rộng

Độ bền
bề mặt

Tỷ trọng ván

Sai số tỷ trọng
ván**

Độ bền uốn
(MOR)

Độ đàn hồi
(MOE)

Liên kết nội
sau quy trình
test V313

Độ trương nở
sau quy trình
test V313

Độ trương nở
sau 24h
ngâm nước

Phát thải
formaldehyde
theo tiêu chuẩn
CARB

Hàm lượng
formaldehyde:
CLASS E1

Hàm lượng ẩm

Liên kết nội

Độ bám vít 

CLASS E2

Đơn vị
Ván dăm chống ẩm (HMR V313)Ván ứng dụng cho nội thất

Phương 
pháp 
test

Độ dày (mm)

>6.0 -
13.0

>13.0 
– 20.0

>20.0 -
25.0

>25.0 -
32.0

>32.0 -
38.0

>6.0 -
13.0

>13.0 –
20.0

>20.0 -
25.0

>25.0 -
32.0

>32.0 -
38.0

mm ± 0.3 ± 0.3

± 5.0 ± 5.0

5 - 13 5 - 13

0.8 0.8

EN 324-1

mm EN 324-1

(%) EN 322 

N/mm2 EN 311

kg/m3 EN 323680 -
720

660 -
700

640 -
680

620 -
660

620 -
660

690 -
730

690 -
730

690 -
730

680 -
720

680 -
720

11.0 11.0 10.5 9.5 8.5 15.0 14.0 11.012.0 9.0

1,800 1,600 1,500 1,350 1,200 2,050 1,950 1,7001,850 1,550

0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.45 0.45 0.350.40 0.30

kg/m3 ± 10% EN 323

N/mm2 EN 310

N/mm2 EN 310

N/mm2 EN 319

N/mm2 - 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09
EN 

321,319

Max(%) - 14.0 13.0 12.0 12.0 11.0
EN 

321,317

Max(%) - 17.0 14.0 13.0 13.0 12.0 EN 317

N N/A N/A EN 320Bề mặt 500*, cạnh 300*

Hàm lượng ≤ 8

8 < hàm lượng ≤ 30

Bề mặt 500*, cạnh 300*

mg/100g 
EN 120

mg/100g 

ppm ≤0.09 -
ASTM 
D6007

Bảng 3: THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÁN DĂM
THEO PHƯƠNG PHÁP EN 312:2010

Kích thước tiêu chuẩn:  1220x2440mm và 1830x2440mm (Độ dày: 9 – 38mm)

Để dễ dàng đánh giá và so sánh các thông số của từng loại ván,
quý khách hàng có thể tham khảo bảng tiêu chuẩn dưới đây:

*Thử nghiệm độ bám vít không áp dụng cho ván có độ dày dưới 15mm
**Sai số tỷ trọng trong tấm ván = 10% (EN 323)

8. Nồng độ Formaldehyde 
Formaldehyde Content

Formaldehyde là hợp chất hữu cơ thông dụng trong các sản phẩm làm 
từ ván gỗ công nghiệp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Formaldehyde là hóa 
chất độc hại với sức khỏe con người. Khi tiếp xúc ở nồng độ cao, hợp 
chất này gây nhiều tác hại nghiêm trọng cho da, mắt và hệ hô hấp với 
các biểu hiện viêm da dị ứng, đau mắt đỏ, viêm phổi, viêm đường hô hấp 
và thậm chí gây ung thư nếu tiếp xúc trực tiếp lâu dài.

Trên thị trường hiện nay có nhiều tiêu chuẩn đo lường lượng phát thải 
Formaldehyde ra môi trường không khí như tiêu chuẩn E0, E1, E2 đối với 
thị trường Châu Âu, tiêu chuẩn CARB đối với thị trường Mỹ và tiêu chuẩn 
JIS đối với thị trường Nhật Bản. Khi đánh giá formaldehyde trong gỗ, so 
sánh sản phẩm thì cần phải đối chiếu với 1 phương pháp chuẩn để có kết 
luận chính xác.

*Xem chi tiết về các tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá chất lượng cốt gỗ 
công nghiệp tại:
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Bảng 4: THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÁN MDF
THEO PHƯƠNG PHÁP EN 622-1:2003, EN 622-5:2006

Kích thước tiêu chuẩn:  1220x2440mm và 1830x2440mm (Độ dày: 1.5 – 40mm)

Tiêu chí Phương
pháp test2.0 -

2.5

mm ± 0.2 ± 0.3

mm ± 5.0

± 7 %

4 - 11

Hàm lượng  ≤ 8

8 < Hàm lượng ≤ 30

kg/m3 780 -
800

780 -
800

740 -
780

740 -
780

720 -
750

690 -
720

670 -
720

630 -
660

620 -
630

23.0 23.0 23.0 23.0 22.0 20.0 20.0 18.0 17.0

- - 2,700 2,700 2,500 2,200 2,200 2,100 1,900

0.65 0.65 0.65 0.65 0.60 0.55 0.55 0.55 0.50

45.0 35.0 30.0 17.0 15.0 12.0 12.0 10.0 8.0

N/A 1,000* 

N/A 800*

≤ 0.13** ≤ 0.11

kg/m3

N/mm2

%

N

mg/100g

ppm

N/mm2

N/mm2

%

N

mg/100g

EN 324-1

EN 324-1

EN 323

EN 323

EN 310

EN 322

EN 320

ASTM D6007

EN 310

EN 319

EN 317

EN 120

>2.5 -
4.0

>4.0 -
6.0

>6.0 -
9.0

>9.0 -
12.0

>12.0 -
15.0

>15.0 -
19.0

>19.0 -
30.0

>30.0 -
40.0

Đơn vị

Ván ứng dụng cho nội thất theo phạm vi độ dày (mm)

Dung sai
chiều dày

Dung sai chiều
dài & rộng

Tỷ trọng ván

Sai số tỷ trọng
ván**

Độ bền uốn
(MOR)

Độ đàn hồi
(MOE)

Hàm lượng ẩm

Độ trương nở
sau 24h
ngâm nước

Độ bám vít bề mặt

Phát thải
formaldehyde
theo tiêu chuẩn
CARB

Hàm lượng
formaldehyde:
CLASS E1

Liên kết nội

Độ bám vít cạnh

CLASS E2

*Thử nghiệm trên ván có độ dày từ 15mm trở lên
**Thử nghiệm trên ván có độ dày ≤8mm

Bảng 5: THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÁN MDF CHỐNG ẨM (HMR V313)
THEO PHƯƠNG PHÁP EN 622-1:2003, EN 622-5:2006

Kích thước tiêu chuẩn:  1220x2440mm và 1830x2440mm (Độ dày: 2 – 40mm)

*Thử nghiệm trên ván có độ dày từ 15mm trở lên
**Thử nghiệm trên ván có độ dày ≤8mm

Tiêu chí Phương
pháp test1.5 -

2.5

mm ± 0.2 ± 0.3

mm ± 5.0

± 7 %

4 - 11

Hàm lượng  ≤ 8

8 < Hàm lượng ≤ 30

N/A

N/A

1,000* 

800*

kg/m3 780 -
800

780 -
800

740 -
780

740 -
780

720 -
750

690 -
720

670 -
720

630 -
660

620 -
630

27.0 27.0 27.0 27.0 26.0 24.0 24.0 22.0 17.0

2,700 2,700 2,700 2,700 2,500 2,400 2,400 2,100 2,400

0.65 0.65 0.65 0.65 0.60 0.55 0.55 0.55 0.50

0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.12 0.12 0.12 0.10

≤ 0.13** ≤ 0.11

kg/m3

N/mm2

%

N

N

ppm

N/mm2

N/mm2

0.35 0.35 0.35 0.30 0.25 0.20 0.20 0.15 0.10N/mm2

N/mm2

mg/100g

mg/100g

EN 324-1

EN 324-1

EN 323

EN 323

EN 310

ASTM D6007

EN 310

EN 319

EN 321, 319

50.0 40.0 25.0 19.0 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0% EN 321, 317

EN 317

EN 1087-1

EN 322

EN 320

EN 120

>2.5 -
4.0

>4.0 -
6.0

>6.0 -
9.0

>9.0 -
12.0

>12.0 -
15.0

>15.0 -
19.0

>19.0 -
30.0

>30.0 -
40.0

Đơn vị

Ván ứng dụng cho nội thất theo phạm vi độ dày (mm)

Dung sai
chiều dày

Dung sai chiều
dài & rộng

Tỷ trọng ván

Sai số tỷ trọng
ván**

Độ bền uốn
(MOR)

Độ đàn hồi
(MOE)

PHƯƠNG ÁN 1

Liên kết nội
sau quy trình
test V313
Độ trương nở
sau quy trình
test V313 

Phát thải
formaldehyde
theo tiêu chuẩn
CARB

Độ bám vít cạnh

Độ bám vít bề mặt

Liên kết nội

PHƯƠNG ÁN 2

35.0 30.0 18.0 12.0 10.0 8.0 8.0 7.0 7.0%
Độ trương nở sau
24h ngâm nước

Hàm lượng ẩm

Liên kết nội sau
quá trình đun sôi

CLASS E2

Hàm lượng
formaldehyde:
CLASS E1
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ỨNG DỤNG VÁN GỖ CÔNG NGHIỆP 
TRONG SẢN XUẤT NỘI THẤTF

Ván gỗ công nghiệp phủ bề mặt được ứng dụng trong sản xuất 
đồ gỗ, trang trí không gian nội thất, hiện diện ở hầu hết các công 
trình xây dựng như biệt thự, chung cư, văn phòng, trung tâm thương 
mại,… Một số loại ván còn được ứng dụng cho vách ngăn văn phòng, 
trần nhà, cửa ra vào, lát sàn nhà, cầu thang,... Đặc biệt, các khách sạn 
6* đang khuyến khích sử dụng vật liệu gỗ công nghiệp thay thế cho 
gỗ tự nhiên hay veneer để bảo vệ môi trường.

Gỗ công nghiệp giải quyết được bài toán về chi phí cũng như hình 
thức thể hiện so với gỗ tự nhiên, giúp giảm thiểu sự cong vênh, co 
ngót theo thời gian, tạo thuận lợi trong vận chuyển, thi công. Đây là 
tài nguyên tái tạo có tính bền vững, giúp bảo vệ môi trường và tránh 
được hiểm họa chặt phá rừng.

Với công nghệ sản xuất hiện đại, các nhà sản xuất gỗ công nghiệp 
hoàn toàn thành công trong việc tái tạo lại các bề mặt gỗ tự nhiên, 
đem lại trải nghiệm tương tác với thiên nhiên vô cùng chân thật và 
những màu sắc cá tính, thời trang cho không gian sống hiện đại.
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Ứng dụng trong nội thất phòng ngủ, 
phòng master, làm hệ tủ quần áo kịch trần, 

walk-in closet
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Nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh
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Ứng dụng nội thất bếp: 
tủ bếp, đảo bếp, quầy kệ,...
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Ứng dụng nội thất văn phòng, décor,...
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Không gian công cộng (public space), 
co-working space.
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CÔNG TY TNHH MINH LONG

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

T20, toà nhà 319 BQP, 63 Lê Văn Lương, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Tel:  (0243) 200 8355  |  Fax:  (0243) 200 8455

NHÀ MÁY

Như Lân, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên

Tel:  (0221) 376 2026  |  Fax:  (0221) 376 2668

KHO BÁN LẺ 1

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

Tel:  (0243) 224 2716  |  098 115 6075

KHO BÁN LẺ 2

Đường CN 2A, cụm CN Quất Động, Thường Tín, Hà Nội

Tel:  (0243) 201 0120  |  098 115 6067

KHO BÁN LẺ 3

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

Tel:  (0243) 374 5999  |  098 115 6074

KHO BÁN LẺ 4

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 BÁN LẺ 5

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


