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Clean Colorbond® XRW - Off White



HIROSHIMA (HAL) ASIA FOOD





là gì?

Công nghệ độc quyền của BlueScope

làm giảm nhiệt độ máilàm giảm nhiệt độ mái
trên thép mạ màu Clean Colorbond®



Tại sao Thermatech® làm được điều đó?

Áp dụng công nghệ độc 

quyền trên hệ sơn của thép 

Clean Colorbond® giúp

phản xạ nhiệt nhiều hơnphản xạ nhiệt nhiều hơn

hệ sơn bình thường, mà vẫn 

giữ được chất lượng cũng 

như vẻ thẩm mỹ bề mặt
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Thermatech®

giúp giảm hiệu ứng “Đảo Nhiệt Đô Thị” (UHI)

Công nghệ Thermatech® tối ưu hóa khả năng phản xạ & kháng nhiệt
trong thép Clean Colorbond®

Làm giảm năng lượng tiêu thụ đến 15%* cho việc điều hòa không khí,

Giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị (UHI)



Kết quả được kiểm nghiệm thực tế



Thermatech®

giúp màu đậm phản xạ nhiệt tốt hơn

Màu Clean 
Colorbond®

Solar Reflectance Index (SRI) – ASTM 
E1980

Clean Colorbond® 
thông thường

Clean Colorbond® 
Thermatech®

Caulfield 
Green 14 17 +18%

Với Clean Colorbond® Thermatech® ngay cả

những màu đậm cũng làm bề mặt mái nhà mát hơn

Green

Armour
Grey 36 46

Torres 
Blue 17 24

+18%

+41%

+29%





7 tiêu chí LEED cần thiết để được cấp chứng chỉ Công trình Xanh. 
A. Vị trí công trình 26 điểm
B. Sử dụng nước 10 điểm
C. Sử dụng Năng lượng và sinh thái 35 điểm
D. Vật liệu 14 điểm
E. Môi trường bên trong công trình 15 điểm
F. Cải tiến và sáng tạo trong thiết kế 06 điểmF. Cải tiến và sáng tạo trong thiết kế 06 điểm
G. Ưu tiên cho các công trình trọng điểm môi trường 04 điểm



Vật liệu tấm lợp có thể góp phần ghi 5 điểm trong 7 tiêu chí nêu trên:

 Thành phần tái chế - tất cả vật liệu công trình 1-2 điểm

 Nguyên vật liệu địa phương - tất cả vật liệu của công trình 1-2 điểm

 Giảm Hiệu ứng đảo nhiệt – vật liệu mái nhà: 1 điểm

Phân loại Độ dốc mái SRI

Dốc mái thấp ≤ 2:12 (15%) 78

Dốc mái đứng > 2:12 (15%) 29



Bốn màu đạt tiêu chuẩn

cho chứng nhận Công Trình Xanh

Màu Clean 
Colorbond ®

Yêu cầu SRI
đạt chuẩn LEED 

SRI –ASTM 
E1908

Off White 78 81

Classic Cream 78 82Classic Cream 78 82

Mosaic Blue 78 78

Aloe Green 78 79



Kết quả được chứng nhận và cung 
cấp theo yêu cầu công trình

NS BlueScope Vietnam
PPG Industrial Australia Pty Ltd.
Clayton LAB , Victoria Australia



Clean Colorbond® XRW - Off White Địa điểm: Tây Ninh

Dự án tham khảo 



Dự án tham khảo 

Nhà máy COLGATE PALMOLIVE

Clean Colorbond® XRW Off White

Địa điểm: KCN Mỹ Phước, Bình Dương



Dự án tham khảo 

Nhà Máy Bia Việt Nam – Giai đoạn 4 & 5 (Heineken)

Clean Colorbond® XRW - Off White

Địa điểm: Quận 12 - HCM



Dự án tham khảo 

Nhà máy may mặc ESQUEL VN HOÀ BÌNH

Clean Colorbond® XRW Classic Cream

Địa điểm: Lương Sơn - Hòa Bình



Dự án tham khảo 

Nhà máy TBC BALL

Clean Colorbond® XRW Off White

Địa điểm: Bình Dương



Thermatech® 

có còn phát huy hết tác dụng 

trên bề mặt không hoàn hảo?



Bụi bám trên bề mặt thép mạ màu thông thường
không thể rửa trôi

Bụi bám trên bề mặt
thép mạ màu
thông thường

Hiện tượng bám bụi nhiệt đới

Mưa rửa sạch bụi bám bề mặt Clean Colorbond ®
Bụi bám trên bề mặt



Đặc tính “Clean” chống bám bẩn 
duy trì tính năng phản xạ nhiệt tối ưu

So sánh mức độ bức xạ nhiệt 
vào trong công trình sau thời 
gian phơi ngoài trời:
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51 tháng phơi mẫu thực tế tại Singapore

Thép mạ màu 
thông thường

Thép mạ màu 
thông thường
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Thời gian sử dụng công trình 
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W = Nhiệt hấp thụ từ mái tôn
màu trắng thông thường
(không cách nhiệt)

T = Nhiệt hấp thụ từ mái nhà
Clean Colorbond XRW Off White
(không cách nhiệt)
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Công nghệ THERMATECH® độc quyền 

phản xạ nhiệt, giảm nhiệt lượng hấp thụ 

trên tấm lợp , kể cả với màu đậm 

Đặc tính

Giảm nhiệt độ mái nhà lên đến 6°C, 

giảm  hiệu ứng “đảo nhiệt” UHI,

Giảm tiêu thụ năng lượng lên đến 15%*

Lợi ích

Cung cấp 4 tông màu khác nhau

có chỉ số SRI phản xạ nhiệt rất cao

đạt được yêu cầu của tiêu chuẩn LEED

Kết hợp công nghệ “Clean” chống bám bụi

cho mái nhà sạch lâu dài hơn

Phù hợp với xu hướng thiết kế “Green”

Cho các công trình

thân thiện với môi trường hơn

Giữ được tính năng phản xạ nhiệt luôn 

ở mức tối ưu, mái nhà luôn mát xuyên 

suốt quá trình sử dụng công trình



với 4 màu đạt yêu cầu chỉ số SRI ≥78 của tiêu chuẩn 
LEED cần thiết cho Chứng nhận Công Trình Xanh…

CHO TẦM NHÌN XA HƠN
CHO THIÊN NHIÊN XANH HƠN



Chân thành cảm ơn!

www.bluescopesteel.com.vn


