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“Tấm Gỗ HMR’’

được làm từ gỗ cao su với nhựa đặc biệt để 

tăng cường 

khả năng chống ẩm tốt hơn so với gỗ MDF nói 

chung. Chúng tôi sử dụng bột màu xanh lá

trộn vào gỗ để phân loại loại gỗ. Nó thích hợp 

cho các khu vực có độ ẩm cao, chẳng hạn như

nội thất âm tường trong nhà bếp, phòng tắm.



PB-HMR

MDF-HMR

Panel Plus HMR (E1)

Độ dày: 9,12,16,18,25,28 mm

HDF-HMR

Độ dày: 3,6,9,12,16,18,25 mm

Tỷ trọng: 640-800 kg/m3

Tỷ trọng: 600-730 kg/m3

Độ bền:

Khả năng chống ẩm:

Độ dày: 4,15,18,25 mm

Tỷ trọng: 800++ kg/m3

Kích cỡ tiêu chuẩn: 1,220 x 2,440 | 1,830 x 2,440 mm

Trọng lượng mỗi tấm:

Độ bền:

Khả năng chống ẩm:

Trọng lượng mỗi tấm:

Độ bền:

Khả năng chống ẩm:

Trọng lượng mỗi tấm:

MFC-HMR

Độ dày: 6-40 mm

Tỷ trọng: 600-800++ kg/m3

Độ bền:

Khả năng chống ẩm:

Bạn có thể chọn một thiết kế và phủ lên:

PB MDF HDF

Kích cỡ tiêu chuẩn: 1,230 x 2,450 | 1,830 x 2,440 mm

Kích cỡ tiêu chuẩn: 1,220 x 2,440 | 1,830 x 2,440 mm



Vượt qua 

bài kiểm tra V313

Khả năng

chống ẩm

Dễ dàng và thuận tiện

để lắp đặt

Thích hợp cho đồ nội thất

nhà bếp và phòng tắm

V313

Bề mặt mịn

và tinh tế

ĐẶC ĐIỂM
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Thuốc Nhuộm Màu Xanh lá có

ảnh hưởng đến chất lượng



Tấm gỗ HMR
Nhuộm Màu Xanh lá chỉ để phân loại loại gỗ

Bạn có thể chắc chắn rằng màu xanh lá đậm hay nhạt sẽ không ảnh

hưởng đến chất lượng. 

Chúng tôi đảm bảo với bạn bằng chứng nhận của tiêu chuẩn V313 và sản xuất với

cấp độ E1, không mùi, không gây kích ứng mắt, thân thiện với môi trường và

người dùng

Các tấm gỗ HMR trên thị trường có một màu xanh lá khác nhau. Nó xuất phát từ 

nhiều yếu tố như chất kết dính, loại keo, độ nén của nhiệt. Tuy nhiên hoàn toàn 

không ảnh hưởng đến chất lượng chống ẩm.



Các tấm gỗ sáng tạo của chúng tôi được sản xuất bằng Công nghệ Keo 

dán An toàn Không khí. Nó làm giảm lượng khí thải formaldehyde từ 

tấm gỗ, làm cho gỗ HMR của Panel Plus không gây kích ứng mắt, mũi, 

an toàn cho mọi người sử dụng.

Tấm gỗ HMR của Panel Plus đạt tiêu chuẩn Châu Âu (E1). Lượng 

khí thải formaldehyde sẽ không được thải ra quá 1,5 miligam mỗi lít. Nó 

vô hại và an toàn cho người sử dụng.

E1HMR của Panel Plus
Đảm bảo chất lượng cấp độ



Khả năng

chống ẩm

Không mùi,

Không kích ứng mũi

Tại sao tấm gỗ HMR của Panel Plus 

phải có Keo An Toàn Không Khí?

Không kích ứng mắt

Tốt cho hệ thống

hô hấp
Thân thiện với

môi trường

An toàn cho sức khỏe

của nhà sản xuất lẫn

người dùng



Tấm gỗ HMR phải đạt

V313

Tấm gỗ HMR của Panel Plus (E1) đã vượt qua kiểm tra V313,

Bạn hoàn toàn có thể tự tin về chất lượng sản phẩm của chúng tôi.

V313 hay còn gọi là 3 Chu kỳ kiểm tra là quy trình kiểm tra khả năng 

chống ẩm tốt nhất. Theo tiêu chuẩn Châu Âu, phương pháp này sẽ xác 

nhận các thuộc tính của tấm gỗ HMR.



Đông lạnh
1 ngày

Nhiệt
3 ngày

Từ thử nghiệm V313, tấm gỗ

MDF-HMR của Panel Plus có khả

năng chống ẩm tốt hơn tấm gỗ

MDF thông thường

Ngâm
3 ngày

Lặp lại 3 lần (21 ngày)
Sau đó đo độ bị phồng của bề dày sản phẩm

2
+12% 

+24% 

Kiểm tra V313 như thế nào (3 chu kỳ kiểm tra) ?

Ở 20+20C Ở -12 đến -200C Ở 70+10C

x



Loại Tỷ trọng (MOR) Độ phồng sau khi ngâm các

tấm gỗ trong 24 tiếng.

MDF 20 N/sq.m3 12%
MDF-HMR 24 N/sq.m3 8%
HDF-HMR 32 N/sq.m3 4%

So sánh khả năng chống ẩm

MDF / MDF-HMR / HDF-HMR 

** Theo bảng so sánh, HDF-HMR có khả năng chống ẩm tốt nhất và

cao hơn gấp 3 lần so với tấm gỗ MDF thông thường.

*so sánh trên độ dày 18 mm



ĐẶC TÍNH 

VẬT LÝ
CÁC TÍNH CHẤT CHỦ YẾU CỦA TẤM VÁN DĂM CHỐNG ẨM CAO (PB-HMR) 

THEO TIÊU CHUẨN EN 312 : 2010

KÍCH CỠ TIÊU CHUẨN : 4’X8’, 6’X8’   ĐỘ DÀY “ 8-38 mm 

CÁC TÍNH CHẤT CHỦ YẾU CỦA TẤM GỖ MDF CHỐNG ẨM CAO (MDF-HMR)

THEO TIÊU CHUẨN EN 622-1:2003, EN 622-5:2006

KÍCH CỠ TIÊU CHUẨN : 4’X8’, 6’X8’   ĐỘ DÀY “ 2.5-40 mm

CÁC TÍNH CHẤT CHỦ YẾU CỦA TẤM GỖ HDF CHỐNG ẨM CAO (HDF-HMR)

KÍCH CỠ TIÊU CHUẨN : 4’X8’, 6’X8’   ĐỘ DÀY “ 12-30 mm
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