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Xi Măng Đa Dụng Lavilla Xtra
CHỦ NHÀ / CHỦ ĐẦU TƯ

Vững Tin Xây Mọi Công Trình

• Một loạt các hướng dẫn cơ bản để xây dựng ngôi nhà bền vững
dài lâu.

vungxaycuocsong.com.vn

• Cách giám sát và hợp tác với nhà thầu xây dựng để đảm bảo
chất lượng và tiến độ công trình.
• Một số lưu ý kỹ thuật quan trọng để kéo dài tuổi thọ cho ngôi nhà.

NHÀ THẦU XÂY DỰNG
• Cách kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng (cát, nước, gạch,
xi măng, thép,…)
• Phương pháp mới được nghiên cứu bởi các chuyên gia,
diễn đàn khoa học kỹ thuật để giúp cải thiện hiệu quả lao động,
tiết kiệm vật liệu, tối ưu hóa phân loại vữa, và các chi phí phát
sinh khác,…

INSEE VIỆT NAM - VỮNG XÂY CUỘC SỐNG
Là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng,
INSEE Việt Nam luôn đặt ra những chỉ tiêu nghiêm ngặt nhất
cho mọi sản phẩm xi măng và bê tông chất lượng cao.
Tại INSEE Việt Nam, chúng tôi tin rằng thế giới sẽ trở thành
một nơi tốt đẹp hơn nếu mọi công trình chúng ta xây nên đều
góp phần làm cuộc sống thêm phần đáng sống.

Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
Tầng 12 - 14, Tòa nhà Etown Central,
11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 73 017 018
Fax:
+84 28 73 036 038
Website:
insee.com.vn
Dịch vụ khách hàng
Hotline:
1800 1718

Thông tin công ty tại website Insee.com.vn
hoặc scan

Fanpage Xi Măng INSEE

ỨNG DỤNG CHO NHIỀU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
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XI MĂNG LAVILLA XTRA
GIẢM PHÁT THẢI

LỢI ÍCH SỬ DỤNG

SO VỚI XI MĂNG
THÔNG THƯỜNG

HƯỚNG DẪN PHỐI TRỘN LAVILLA XTRA

TĂNG CƯỜNG SỰ ỔN ĐỊNH

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Xi măng Lavilla Xtra tuân thủ tất cả các quy định của
Nhà nước về quy trình sản xuất và chất lượng xi
măng theo TCVN 9501:2013 loại CC40.

Xi Măng Lavilla Xtra vinh dự đạt chứng nhận cao nhất
của Hội Đồng Công Trình Xanh Singapore (SGBC).
Với các ứng dụng cải tiến, Xi măng Lavilla Xtra mới thúc
đẩy việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu khí phát thải gây
hiệu ứng nhà kính và góp phần trong việc phát triển bền
vững.

BÊ TÔNG BỀN CAO

DẺO, BÁM DÍNH TỐT

Thành phần khoáng chất có trong xi măng Lavilla Xtra
cho sản phẩm bê tông có cường độ cao, bền chắc lâu
dài, đảm bảo chất lượng các hạng mục chịu lực chính
trong công trình như móng, hệ dầm cột, sàn, do đó nâng
cao uy tín cho mọi công trình. Hơn nữa, Lavilla Xtra giúp
cấu trúc bê tông đặc chắc, ít thẩm thấu, từ đó bền bỉ
trong môi trường xâm thực, nhiễm phèn, nhiễm mặn.

XÂY
CẤP PHỐI
VỮA

CẤP PHỐI
BÊ TÔNG

Nhờ vào tính năng bám dính và dẻo vượt trội của
thành phần khoáng có trong xi măng, Lavilla Xtra
CC40 giúp cho công tác thi công vữa nhanh gọn hơn,
tăng cường năng suất lao động. Lavilla Xtra đặc biệt
làm giảm lượng nước trộn, nâng cao sự an tâm cho
nhà thầu và chủ nhà.
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Đá 10x20

Đá 10x20

Đá 10x20

Bao xi măng 50 Kg

18 lít

Lưu ý: Chất lượng cát, đá sử dụng cần được kiểm soát tốt để tránh các sự cố trên bê tông.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Các đặc tính cơ lý

TCVN 9501:2013
CC40

Đơn vị

Cường độ nén
3 ngày

Tối thiểu

14

MPa (N/mm2)

28 ngày

Tối thiểu

40

MPa (N/mm2)

Thời gian đông kết
Bắt đầu

Tối thiểu

45

phút

Kết thúc

Tối đa

420

phút

PHÒNG THÍ NGHIỆM DI ĐỘNG
MOBILE LAB

TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ CHĂM
SÓC KHÁCH HÀNG

Dịch vụ dành cho Xi Măng và Bê
tông đầu tiên tại Việt Nam, hoàn
toàn miễn phí, với khả năng thực
hiện các thí nghiệm về vật liệu xây
dựng bằng máy móc hiện đại:

Hỗ trợ kịp thời và chính xác đối
với từng nhu cầu của khách
hàng. Xi Măng INSEE Việt Nam
cung cấp dịch vụ miễn phí, hỗ trợ
24/7, giải quyết mọi thắc mắc,
khiếu nại trong việc đặt hàng, giao
hàng, thanh toán, chất lượng sản
phẩm, khuyến mãi nhằm hướng
đến sự hài lòng cao nhất.

Phép thử chất lượng bê tông:
cường độ, độ sụt,…
Phép thử chất lượng của cát, đá
như tạp chất hữu cơ, thành phần
hạt.
Tư vấn lựa chọn vật liệu, cấp phối,
kỹ thuật thi công.
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