
HỆ TƯỜNG
GẠCH BÊ TÔNG

KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)

Xây dựng để trường tồn



Bê tông khí chưng áp (Autoclaved Aerated 
Concrete – AAC) được phát minh bởi Kiến 
Trúc sư người Thụy Điển Johan Ericksson 
vào những năm 1920. Gạch AAC là vật liệu 
không nung siêu nhẹ, được sản xuất từ các 
vật liệu vô cơ phổ biến như cát, vôi, xi 
măng, nước và chất tạo khí dưới áp suất và 
nhiệt độ cao. 

Ngày nay, gạch bê tông khí chưng áp AAC 
là vật liệu xây dựng phổ biến được sản xuất 

GẠCH AAC LÀ GÌ?

và sử dụng rộng rãi trên thế giới. Tại nhiều 
quốc gia, gạch AAC chiếm tới trên 70% tổng 
khối lượng gạch sử dụng trong xây dựng.

Tại Việt Nam, trong những năm qua, việc áp 
dụng gạch AAC trong các công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp ngày càng 
phổ biến và được Chính phủ rất khuyến 
khích thông qua việc ban hành nhiều quy 
định và thông tư có liên quan.

Thông tư số 13/2017/TT-BXD được ban hành thay cho thông tư cũ 09/2012/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không 
nung trong các công trình xây dựng. 

Các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, phải sử 
dụng VLXKN theo tỷ lệ: 

Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% VLXKN trong tổng số vật liệu xây.

TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sử dụng 100%; 

Các tỉnh Đồng bằng Trung du Bắc Bộ, các tỉnh vùng Đông Nam Bộ sử dụng tối thiểu 90% tại các khu đô thị loại III 
trở lên, sử dụng tối thiểu 70% tại các khu vực còn lại; 

Các tỉnh còn lại, sử dụng tối thiểu 70% tại các đô thị loại III trở lên, sử dụng tối thiểu 50% tại các khu vực còn lại. 
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ƯU ĐIỂM CỦA GẠCH EBLOCK

TRỌNG LƯỢNG NHẸ
Gạch EBLOCK nhẹ hơn đến 1/3 so với gạch đất nung và chỉ bằng 1/4 trọng lượng 
gạch bê tông thông thường nhờ có cấu tạo bọt khí. Đây là đặc tính nổi trội giúp tiết 
kiệm kết cấu khung, móng cọc cũng như giúp vận chuyển và thi công dễ dàng tại 
công trường.

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
So với các vật liệu khác, gạch EBLOCK có kích thước lớn và sai số vật liệu rất nhỏ 
(+-1~2mm) giúp việc xây tường có độ chính xác cao, giảm lượng vữa sử dụng và thời 
gian thi công để tô trát tạo mặt phẳng

CHỐNG CHÁY
Gạch EBLOCK là vật liệu vô cơ không bắt cháy, có khả năng chống cháy lên tới 4 giờ, 
được chứng nhận theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt bởi những phòng thí nghiệm 
uy tín tại Singapore, Australia và Việt Nam.

THI CÔNG DỄ DÀNG
Gạch EBLOCK rất dễ dàng thao tác tại công trường: cắt bằng cưa gỗ, mài phẳng, tạo 
rãnh kĩ thuật, khoan và bắt tắc kê treo vật nặng. Khả năng linh động của gạch 
EBLOCK giúp việc thi công trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều.

KHẢ NĂNG CÁCH NHIỆT TỐT
Nhờ cấu tạo nhiều bọt khí, gạch EBLOCK có hệ số dẫn nhiệt rất thấp và là vật liệu 
cách nhiệt tuyệt vời, tạo ra hiệu ứng đông ấm hạ mát. 
Việc xây tường bằng gạch EBLOCK giúp tiết kiệm rất nhiều năng lượng điện tiêu thụ 
cho công trình khi đưa vào sử dụng.

CÁCH ÂM TỐT
Gạch EBLOCK có cách tản âm tự nhiên nhờ cấu trúc bọt khí cùng với khả năng hấp 
thụ âm thanh vượt trội. Đây là vật liệu được dùng rất phổ biến cho các công trình đòi 
hỏi tiêu chuẩn cách âm cao như khách sạn, văn phòng, bệnh viện,…

VẬT LIỆU XANH 
Gạch EBLOCK là loại vật liệu xanh thân thiện với môi trường và con người, kể từ 
nguồn nguyên liệu cho đến quy trình sản xuất. Gạch EBLOCK đạt được nhiều chứng 
chỉ xanh uy tín trong nước và trên thế giới và được khuyến khích sử dụng bởi Hội 
Đồng công trình Xanh Việt Nam

ĐỘ BỀN CAO
Gạch EBLOCK là loại vật liệu có tính đồng nhất cao, với bản chất là một loại bê tông, 
nhờ quá trình chưng áp bằng hơi nước bão hòa trong điều kiện áp suất cao, tạo nên 
cấu trúc tinh thể có kết cấu vững chắc. Đây là vật liệu có cường độ chịu lực cao nhất 
trong các vật liệu dạng xốp và ổn định hơn các loại gạch bê tông thông thường.
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Từ sản phẩm gạch bê tông nhẹ, chúng tôi phát triển nhiều hệ tường EBLOCK hoàn chỉnh 
với việc cung cấp đồng bộ các sản phẩm khác như tấm Panel, gạch chống thấm, lanh-tô, 
các loại vữa xây, vữa tô chuyên dụng, vữa tô mỏng skim coat. 

Với sự hợp tác của tập đoàn Fosset Anh 
Quốc, Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ 
Nguyên đã xây dựng Nhà máy gạch bê tông 
khí chưng áp AAC đầu tiên theo công nghệ 
CHLB Đức đặt tại KCN Thịnh Phát, Bến Lức, 
Long An với diện tích 5 ha. Những viên 
gạch AAC mang thương hiệu EBLOCK đầu 
tiên được đưa ra thị trường vào năm 2010.

EBLOCK – NGƯỜI TIÊN PHONG DẪN ĐẦU

Hiện nay với tổng công suất 400.000m3/năm 
với hai dây chuyền sản xuất hiện đại hàng 
đầu Đông Nam Á, công ty Cổ phần Gạch Khối 
Tân Kỷ Nguyên cùng thương hiệu EBLOCK tự 
hào là đơn vị dẫn đầu thị trường gạch AAC tại 
Việt Nam. Sản phẩm của EBLOCK hiện cũng 
được xuất khẩu thường xuyên tới trên 20 thị 
trường trên thế giới như Singapore, Đài Loan, 
Úc, New Zealand,…
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Tháng 6/2008 thành 
lập Công Ty Cổ Phần 
Gạch Khối Tân Kỷ 
Nguyên và thương 
hiệu  E-BLOCK

2010 sản phẩm đầu 
tiên được bán ra thị 
trường

Tháng 7/2009 khởi 
công xây dựng nhà 
máy sản xuất đầu 
tiên tại KCN Thịnh 
Phát, Bến Lức, Long 
An

Nâng cấp dây chuyền 
sản xuất lên công 
suất 150.000m3/năm

Tháng 5/2011 sản 
phẩm đầu tiên được 
bán xuất khẩu ra thị 
trường nước ngoài

Là đơn vị dẫn đầu thị 
trường gạch bê tông 
nhẹ về chất lượng, 
sản lượng và doanh 
số

Tháng 7/2015 khởi 
công xây dựng dây 
chuyền thứ hai hiện 
đại hàng đầu Đông 
Nam Á

20182015201020092008 2011



EBLOCK áp dụng quy trình quản lý nghiêm 
ngặt theo tiêu chuẩn châu Âu đối với mọi 
sản phẩm xuất xưởng nhằm đảm bảo chất 
lượng từng viên gạch tới công trường luôn 
trong điều kiện hoàn hảo nhất. 

Tất cả các nguyên liệu đầu vào đều được 
chúng tôi chọn lựa kĩ càng từ những nhà 
cung cấp uy tín. Các khâu sản xuất được 
vận hành khép kín tự động theo công nghệ 
CHLB Đức giúp sản phẩm có chất lượng 
vượt trội trên thị trường.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐẠT CHUẨN
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Chúng tôi hiểu rằng, một sản phẩm thật sự  và thân thiện với môi trường phải được 
sản xuất ra từ một nhà máy .



CÁC KÍCH THƯỚC CỦA GẠCH EBLOCK

Nhằm đáp ứng được các yêu cầu khác nhau 
về thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, thẩm mỹ 
cũng như công năng sử dụng của công 
trình, chúng tôi sản xuất các loại kích 
thước tiêu chuẩn và cường độ chịu nén 

KÍCH THƯỚC GẠCH EBLOCK TIÊU CHUẨN

khác nhau của gạch EBLOCK tương ứng theo 
các cấp quy định trong TCVN 7959 : 2011

Dựa trên yêu cầu về kỹ thuật và thiết kế, 
chúng tôi phân loại gạch EBLOCK theo kích 
thước và theo thông số kỹ thuật.
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 (Các kích thước và thông số phi tiêu chuẩn theo yêu cầu của công trình có thể được sản xuất theo đơn 
đặt hàng riêng)

KÍCH THƯỚC PALLET tiêu chuẩn gạch bê tông
khí chưng áp EBLOCK

Kích thước (mm)
(dài x cao)

Độ dày
(mm)

Số viên gạch
/ m2 tường

Số viên
/ khối gạch Loại Gạch

600 x 200

600 x 200

600 x 200

600 x 200

600 x 200

600 x 200

600 x 200

600 x 400

600 x 300

600 x 400

600 x 800

75

85

100

125

150

200

250

100

200

200

100

111

98

83

67

56

42

33

42

28

21

21

Tiêu chuẩn / Mỏng

Tiêu chuẩn / Mỏng

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn / Dày

Tiêu chuẩn / Dày

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn / Dày

Kích thước lớn

Kích thước lớn

Kích thước siêu lớn

Kích thước siêu lớn

8.33

8.33

8.33

8.33

8.33

8.33

8.33

4.16

5.56

4.16

2.08

Nhằm đảm bảo chất lượng và độ nguyên vẹn của từng 
viên gạch khi vận chuyển tới công trường, chúng tôi 
đóng gói gach theo kích thước pallet tiêu chuẩn

Pallet tiêu chuẩn:
1,200mm x 1,000mm x 1,800mm (dài x rộng x cao)

75mm
85mm

100mm
150mm

200mm

200m
m

600m
m



*   Kết quả được đo sau thí nghiệm ngâm nước liên tục trong 72 giờ
** Các thông số phụ thuộc chiều dày và cấu hình của hệ tường

Hình ảnh thi công gạch chống thấm EBLOCK EBW cho hàng gạch chân tường tại vị trí WC

Là sản phẩm gạch EBLOCK chuyên biệt có khả năng chống thấm toàn bộ thể tích dùng để thi công 
tại những vị trí đặc biệt nhạy cảm với nước như hàng gạch chân tường trong nhà tắm, toilet

GẠCH CHỐNG THẤM EBLOCK EBW

Là sản phẩm lanh tô bằng vật liệu bê tông khí chưng áp (AAC) đồng nhất, giúp việc thi công cửa 
nhanh chóng và đơn giản.

LANH TÔ EBLOCK

THÔNG SỐ KỸ THUẬT GẠCH EBLOCK
(THEO TIÊU CHUẨN TCVN 7959 : 2011)
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
PHÂN LOẠI GẠCH EBLOCK THEO THÔNG SỐ KỸ THUẬT

EB 3.0 EB 3.5 EB 5.0 EB 7.5

Cường độ chịu lực nén
tối thiểu 3.0 (MPA) 3.5 (MPA) 5.0 (MPA) 7.5 (MPA)

Khối lượng thể tích khô
440-520
(kg/m3)

470-550
(kg/m3)

570-650
(kg/m3)

640-720 
(kg/m3)

≤ 0.2 (mm/m)Độ co khô

4 – 8 (giờ)Độ chống cháy **

±1.5 (mm)Sai lệch kích thước

48 (dB)38 (dB)Hệ số cách âm ** 45 (dB)36 (dB)

Thông số kỹ thuật
Kích thước tiêu chuẩn

Cường độ chịu lực nén tối thiểu
Độ hút nước *

Độ co khô
Cấp độ chống cháy **

Hệ số cách âm **

Gạch chống thấm EBLOCK EBW
600x240x100 (mm)

3.0 (MPA)
10 - 15 (%)

≤ 0.2 (mm/m)
4-8 (giờ)
38 (dB)

Thông số kỹ thuật
Kích thước tiêu chuẩn

Khối lượng thể tích khô
Cường độ chịu lực nén tối thiểu

Cường độ chịu lực uốn

Lanh tô EBLOCK
1200x100x100 (mm)

450 – 550 (kg/m3)
3.0 (MPA)
2.5 (MPA)



Có hoặc không có cốt thép, được sử dụng làm tường ngăn, tường bao che, tại những vị trí tường 
thẳng đồng dạng, diện tích lớn.Tấm tường có thể được thiết kế và thi công lắp đặt theo phươngnằm 
ngang hoặc thẳng đứng

TẤM TƯỜNG PANEL EBLOCK

Được thiết kế đặc biệt với một hoặc hai lớp lưới thép có đường kính Ø5mm – Ø12mm sử dụng thay 
thế sàn bê tông cố thép, đảm bảo khả năng chịu lực và giảm tối đa thời gian thi công.

TẤM SÀN PANEL EBLOCK (CHỊU LỰC HOẶC KHÔNG CHỊU LỰC)

Tấm Panel EBLOCK (E-Panel) được sản xuất 
từ vật liệu bê tông khí chưng áp (AAC) với 
cốt thép gia cường được xử lý chống gỉ là 
vật liệu cao cấp giúp tăng khả năng chịu 
lực, thi công nhanh chóng và mang đầy đủ 
các tính chất kỹ thuật khác như trọng 
lượng nhẹ, cách âm, cách nhiệt, chống 
cháy rất tốt của gạch AAC EBLOCK.

TẤM PANEL EBLOCK

Tấm Panel EBLOCK được sử dụng làm tấm 
tường hoặc tấm sàn (chịu lực hoặc không 
chịu lực) và được ứng dụng rộng rãi trong các 
công trình cao ốc văn phòng, chung cư, 
khách sạn, các công trình dân dụng và nhà 
xưởng công nghiệp.
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1- Kết cấu bê tông chính

2- Kết cấu thép/bê tông

3- Tấm Panel EBLOCK

4- Khung thép

5- Vữa xây

6- Bas thép liên kết

7- Đinh

Tấm Panel thi công theo phương đứng

1. Tường gạch (panel) ACC EBLOCK / 2. Tấm
sàn EBLOCK Panel / 3. Thép tăng cường / 4. Bê tông

1. Khung gỗ (thép, Bê tông) / 2. AAC Panel
3. Vữa / 4. Vít / 5. Vữa / 6. Lớp hoàng thiện

1. AAC Panel / 2. Lưới thép / 3. Thép tăng cường / 4. Bê tông

Tấm Panel thi công theo phương ngang

6

7

2

3

1

5

4

3

4

2

1

6

4

3

1

2

5

2 4 3 1



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC

CHI TIẾT CÁC LOẠI LIÊN KẾT NGÀM CHO TẤM PANEL

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

THI CÔNG TẤM PANEL

Với khối lượng thể tích thực sự nhẹ so với các loại vật liệu “nhẹ” dạng tấm khác, việc thi công tấm Panel 
AAC EBLOCK đơn giản và dễ dàng áp dụng trong xây dựng đại trà. Ngoài ra, chiều cao và độ dày của tấm 
Panel có thể được hiệu chỉnh theo thiếtkế của từng công trình, giúp giảm thời gian thi công.

TẤM PANEL EBLOCK
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CHIỀU DÀI

CHIỀU RỘNG

CHIỀU DÀY

SỐ LỚP THÉP

TỪ 1,200mm ĐẾN 4,800mm

600mm

TỪ 50mm ĐẾN 200mm

TỪ 1 ĐẾN 2 LỚP

KHÔNG GỒM CHI TIẾT NGÀM LIÊN KẾT

THÉP Ø5mm – Ø12mm

Thông số kỹ thuật

Cường độ chịu lực nén

Khối lượng thể tích khô

Hệ số dẫn nhiệt

Cấp độ chống cháy

Hệ số cách âm

Giá trị

3.0 ~ 7.5 (MPA)

500 ~ 830 (kg/m3)

0.11 ~ 0.18 (W/mK)

4~8 (giờ)

32~48 (dB)

Panel không ngàm (phẳng) Ngàm liên kết dạng T



Nhằm xây dựng một hệ tường đồng bộ, 
chúng tôi sản xuất và cung cấp các sản 
phẩm vữa xây, vữa tô, vữa tô mỏng 
skimcoat, vữa lót tuân thủ theo tiêu chuẩn 
TCVN 9028:2011.

Các sản phẩm vữa Eblock là vữa khô 
chuyên dụng, gốc xi măng trộn sẵn được 
cấp phối tương thích với gạch và tấm Panel 

CÁC SẢN PHẨM VỮA CHUYÊN DỤNG EBLOCK

E-Block thay thế cho các sản phẩm vữa 
truyền thống giúp tiết kiệm chi phí, thuận lợi 
cho vận chuyển và thi công, cường độ bám 
dính cao, đảm bảo các yếu tố về thẩm mỹ 
cũng như khắc phục được các khuyết điểm 
của vữa xây tô truyền thống. Vữa được cấp 
tới công trình trong bao giấy chống ẩm, trọng 
lượng mỗi bao 25kg, giúp thuận lợi cho việc 
vận chuyển, bảo quản và sử dụng.
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Loại vữa Ứng dụng sản phẩm Định mức sử dụngMã sản
phẩm

Vữa có độ dẻo & độ bám dính cao, khả năng 
giữ độ lưu động lớn, thời gian điều chỉnh phù 
hợp, giúp tạo lớp mạch vữa xây mỏng tiết 
kiệm vật tư và nhân công

EBT-104
Vữa xây

mạch
mỏng

2.25 kg/m2 (tường 75mm)
3.0 kg/m2 (tường 100mm)
6.0 kg/m2 (tường 200mm)

Vữa có kích thước các hạt cốt liệu rất nhỏ, 
giúp bề mặt tường có độ mịn và phẳng nhẵn 
rất cao. Sau khi tô xả nhám và sơn nước trực 
tiếp mà không cần bả bột mastic

Vữa tô
mỏng

skimcoat

Tô trực tiếp trên bề mặt tường gạch bê tông 
nhẹ, kể cả những vị trí tiếp xúc với môi 
trường bên ngoài giúp tăng khả năng bám 
dính và liên kết, tăng khả năng chống thấm, 
chất lượng bề mặt tô

Vữa tô EBP-202 10 kg/m2
(cho một lớp dày 5mm)

1.25 kg/m2 

(cho một lớp dày 1mm)

Tô trực tiếp trên bề mặt tường gạch bê tông 
nhẹ, với độ dày mỗi lớp tô mỏng từ 1-5 mm, 
giúp tiết kiệm vật tư và thời gian thi công. 
Thích hợp sử dụng với tường bên trong nhà.

EBS-302

EBS-301

4.3 kg/m2

(cho một lớp dày 3mm)

1.75 kg/m2

(cho một lớp dày 1.25mm)

EBS-300

Vữa lót khắc phục hiện tượng không tương 
thích khi tô vữa xi măng cát thông thường 
trực tiếp lên bề mặt gạch bê tông nhẹ

1.0 kg/m2

(cho một lớp dày dưới 1mm)
Vữa tô lót EBH-401



BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
CÁC LOẠI VỮA EBLOCK (THEO TIÊU CHUẨN TCVN 9028 : 2011)
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Sản phẩm vữa eblock

Vữa xây

EBT 104 EBP - 202 EBS - 302 EBS - 301 EBS - 300 EBH- 401

Đơn
Vị

Thông số kỹ thuật
(TCVN 9028:2011)

Vữa tô
Chuyên

Dụng

Vữa Tô
Skimcoat

Vữa Tô
Skimcoat

Vữa Tô
Skimcoat
Siêu Mịn

Vữa Lót
Primer

Kích thước hạt cốt liệu
lớn nhất

mm 0.6 0.3 0.30.11.25 0.7

Thời gian bắt đầu đông kết

Thời gian điều chỉnh
cho phép

Khả năng giữ độ lưu động

Độ lưu động

Cường độ chịu lực
nén tối thiểu (28 ngày) MPA 7.5 7.5 5.05.07.5 7.5

mm 180-210 180-210 210-240180-210190-220 180-210

% >90

phút >200

Cường độ bám dính MPA ≥0.4

phút >10

Hàm lượng Iớn
Clo trong vữa % < 0.1

Lớp vữa xây rải bằng bay răng cưa

Thi công tô bằng vữa tô chuyên dụng EBP-202

Thi công sơn nước trực tiếp trên bề mặt vữa
Skimcoat siêu mịn EBS-300 (Không cần bả Matit)

Thi công tô bằng vữa xi măng cát thông thường
trên lớp vữa lót EBH-401

Thi công vữa tô Skimcoat lớp mỏng EBS-301

Thi công xây tường mạch vữa mỏng



TIÊU CHUẨN
600X200X100 (mm)
600X200X200 (mm)

MỎNG
600X200X85 (mm)
600X200X150 (mm)

KÍCH THƯỚC LỚN
600X400X100 (mm)
600X400X200 (mm)

PANEL
600X3000X100 (mm)
600X3000X200 (mm)
1500X600X75 (mm)

1500X600X100 (mm)
1500X600X150 (mm)

KÍCH THƯỚC SIÊU LỚN
600X800X100 (mm)
600X800X200 (mm)

BƯỚC 1: CHỌN
CẤU HÌNH GẠCH

BƯỚC 2: CHỌN
CẤU HÌNH VỮA TÔ

BƯỚC 3: CHỌN VẬT TƯ
ĐƯỢC KHUYẾN CÁO 

CẤU HÌNH
GẠCH EBLOCK 

TIẾT KIỆM
LỚP VỮA LÓT EBS-301

LỚP VỮA NGOÀI EBS-300

CÂN BẰNG
LỚP VỮA LÓT EBS-302

LỚP VỮA NGOÀI EBS-300

THÔNG DỤNG
LỚP VỮA LÓT  EBH-401

LỚP VỮA NGOÀI XI MĂNG CÁT

CAO CẤP
HAI LỚP VỮA TÔ

EBP - 202

CẤU HÌNH
VỮA TÔ EBLOCK

VẬT TƯ KHUYẾN CÁO 

VỮA XÂY CHUYÊN DỤNG
LỚP MỎNG EBLOCK

LINTEL AAC EBLOCK

FOAM
(VỊ TRÍ KHE BIẾN DẠNG)

SEALANT ACRYLIC
(VỊ TRÍ KHE BIẾN DẠNG)

BASS THÉP LIÊN KẾT

LƯỚI THỦY TINH

Bằng việc cung cấp đồng bộ các sản phẩm 
gạch và tấm panel bê tông khí chưng áp 
AAC, gạch chống thấm, lanh-tô, các loại 
vữa xây, vữa tô chuyên dụng, vữa tô mỏng 
skim coat và các vật liệu phụ khác, chúng 
tôi đem tới cho khách hàng nhiều lựa chọn 
một hệ tường hoàn chỉnh cho mọi công 
trình.

Với nhiều cấu hình kỹ thuật linh hoạt, phù 
hợp với yêu cầu của từng dự án, hệ tường 
EBLOCK đã được ứng dụng rộng rãi trong 
các công trình xây dựng dân dụng (chung 

LỰA CHỌN MỘT HỆ TƯỜNG EBLOCK ĐỒNG BỘ

cư, cao ốc văn phòng, khách sạn, bệnh viện, 
trung tâm thương mại) và xây dựng công 
nghiệp (nhà máy, nhà xưởng).

EBLOCK luôn sẵn sàng đồng hành cùng Quý 
đối tác trong mọi giai đoạn của dự án và tư 
vấn để lựa chọn ra hệ tường phù hợp nhất, 
căn cứ theo các tiêu chí:
 Yêu cầu kĩ thuật (cách âm, cách nhiệt, 
chống cháy)
  Thiết kế (vị trí tường, độ dày,…)
  Ngân sách dự án
  Điều kiện thi công

12

3 BƯỚC ĐỂ LỰA CHỌN CẤU HÌNH ĐỒNG BỘ

CHO MỘT HỆ TƯỜNG E-BLOCK 



Bảng so sánh giá thành cấu hình tường EBLOCK

Giá dự toán đã bao gồm chi phí vật tư (EBLOCK cung cấp) và nhân công (nhà thầu) 
Giá tạm tính trên cùng một điều kiện so sánh thi công do một số đơn vị thầu cung cấp
Áp dụng cấu hình tô Thông Dụng đối với mặt ngoài của các hệ tường
Giá chưa bao gồm chi phí bả bộ trét trước khi sơn nước (các phương án tô Tiết Kiệm & Cân Bằng
của EBLOCK không đòi hỏi bả bột trét trước khi sơn nước trực tiếp đối với mặt trong của tường)

BẢNG SO SÁNH GIÁ THAM KHẢO CÁC HỆ TƯỜNG

Việc kết hợp các loại gạch kích thước khác 
nhau với các cấu hình tô vữa, chúng tôi có 
thể đưa ra nhiều cấu hình hệ tường nhằm 
mục đích đáp ứng chính xác nhu cầu của 
khách hàng đối với từng dự án. 

Dù yêu cầu mang tính chất kỹ thuật, kinh 
tế, hay cân bằng giữa nhiều yếu tố, EBLOCK 

luôn có thể đưa tới cho khách hàng sự lựa 
chọn một hệ tường phù hợp nhất. Riêng về 
mặt chi phí, chúng tôi là đơn vị tiên phong 
phát triển những hệ tường mới đem lại lợi ích 
kinh tế nhất cho khách hàng khi so sánh với 
việc thi công theo phương pháp truyền 
thống.
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Giá thành tường trong nhà (VNĐ / m2)

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

425,000

315,000
355,000

500,000

345,000

Hệ Tường
1

Hệ Tường
2

Hệ Tường
3

Hệ Tường
Panel

Tường
gạch đỏ

Giá Thành Tường Ngoài Nhà (VND/ m2)

1- Gạch tiêu chuẩn, vữa tô cân bằng

2- Gạch kích thước lớn, vữa tô tiết kiệm 

3- Gạch mỏng, vữa tô thông dụng

4- Panel, vữa tô tiết kiệm

Tường gạch đất sét nung (Tuynel) 200mm

1- Gạch tiêu chuẩn, vữa tô thông dụng

2- Gạch mỏng, vữa tô cân bằng

3- Gạch kích thước lớn, vữa tô tiết kiệm 

4- Panel, vữa tô tiết kiệm

Tường gạch đất sét nung (Tuynel) 100mm

Hệ Tường
1

Hệ Tường
2

Hệ Tường
3

Hệ Tường
Panel

Tường
gạch đỏ

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

O

550,000
475,000 500,000

435,000

675,000

Vui lòng liên hệ với EBLOCK để được tư vấn phương pháp lựa chọn và tính toán giá thành 
chi tiết một hệ tường phù hợp với từng dự án.



ƯU ĐIỂM: 
Gạch kích thước lớn gấp 9 lần gạch tuynel thông thường
Thời gian thi công thực tế nhanh hơn từ 2 tới 3 lần so với gạch thông thường
Dễ dàng thi công với yêu cầu sai số bề mặt tường tương đương gạch Tuynel
Cách thức thi công đơn giản, quen thuộc với việc tô vữa xi măng cát thông thường

ỨNG DỤNG:

Sử dụng thích hợp cho mặt tường tiếp xúc môi trường bên ngoài
Sử dụng linh động ở nhiều thiết kế tường khác nhau
Chung cư, cao ốc văn phòng, khách sạn, nhà phố, biệt thự liền kề

Gạch kích thước tiêu chuẩn
   - 600x200x100 (mm) dùng cho tường trong nhà
   - 600x200x200 (mm) dùng cho tường ngoài nhà
Tô vữa: 
   - Lớp vữa lót primer  EBH-401
   - Lớp vữa xi măng cát thông thường
Vữa xây chuyên dụng, lanh-tô và các vật tư phụ do EBLOCK khuyến cáo

Thi công xây tường đơn giản Nhà máy Tetra Pak (Vsip II - Bình Dương)

HỆ TƯỜNG : GẠCH TIÊU CHUẨN - VỮA THÔNG DỤNG
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

Gạch EBLOCK 
Kích thước 600x200x100 (mm)
Kích thước 600x200x200 (mm)

Vữa lót PRIMER EBH-401 (dày dưới 1mm)

Vữa xi măng cát thông thường

Lớp bả matit

Sơn nước



HỆ TƯỜNG : GẠCH SIZE LỚN - VỮA CÂN BẰNG
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ƯU ĐIỂM: 
Gạch kích thước lớn gấp 18 lần gach tuynel 
Thời gian thi công thực tế nhanh hơn từ 4 tới 5 lần
Dễ khống chế sai số khi xây tường do số mạch vữa rất ít
Hai lớp vữa tô skimcoat mỏng giúp tiết kiệm vật tư
Lớp skimcoat phủ ngoài EBS-300 siêu mịn có thể sơn nước trực tiếp không cần bả bột trét
Giá thành rất cạnh tranh so với hệ tường truyền thống

ỨNG DỤNG:

Sử dụng cho mặt tường bên trong nhà, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài
Vị trí tường diện tích lớn, đồng dạng
Chung cư, cao ốc văn phòng, nhà xưởng công nghiệp, showroom

Gạch kích thước lớn 
   -  600x400x100 (mm) dùng cho tường trong nhà
   -  600x300x200 (mm) dùng cho tường ngoài nhà
Tô vữa mỏng skimcoat hai lớp :
   - Lớp lót skimcoat EBS-302
   - Lớp thứ hai EBS-300 
Sơn nước trực tiếp không cần bả bột trét
Vữa xây chuyên dụng, lanh-tô và các vật tư phụ EBLOCK khuyến cáo

Cụm các dự án chung cư CITIHOME Dự án chung cư M-ONE Nam Sài Gòn (Q.7 - TP.HCM)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

GẠCH EBLOCK 
Kích thước 600x400x100 (mm)
Kích thước 600x300x200 (mm)

Vữa tô mỏng SKIMCOAT EBS-302

Vữa tô mỏng SKIMCOAT EBS-300

Sơn nước (không cần bả matit)



HỆ TƯỜNG : PANEL EBLOCK 75MM 
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ƯU ĐIỂM: 
Là loại vật liệu tiền chế dạng tấm cao cấp, có độ bền cao
Là loại tấm siêu nhẹ, khối lượng chỉ bằng 50% các loại tấm thông dụng khác có cùng kích thước
Lắp dựng dễ dàng, không đòi hỏi đội ngũ lắp dựng chuyên biệt với sai số thi công thấp
Có thể thi công theo cả phương đứng hoặc phương ngang theo điều kiện của công trình
Thời gian thi công thực tế nhanh hơn từ 6 tới 10  lần so với xây tường thông thường
Lớp bả skimcoat EBS-300 siêu mịn có thể sơn nước trực tiếp không cần bột trét

Sử dụng cho mặt tường bên trong căn hộ, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài, tường vách ngăn
nhà xưởng công nghiệp
Vị trí tường diện tích lớn, thẳng, đồng dạng
Các công trình yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như tiến độ thi công cao

ỨNG DỤNG:

Panel 75mm (một lớp thép)
   - Chiều dài Panel từ 1500mm tới 3000mm
   - Chiều dày Panel 75mm, có một lớp khung thép chống gỉ
Tô vữa mỏng skimcoat hai lớp : lớp lót skimcoat EBS-302, lớp thứ hai EBS-300 
Sơn nước trực tiếp không cần bả bột trét
Vữa xây chuyên dụng, lanh-tô và các vật tư phụ EBLOCK khuyến cáo

Tổ đội thi công lắp dựng tấm Panel Thi công tấm Panel 1.5m theo phương nằm ngang

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

PANEL EBLOCK thi công
theo phương ngang)
Kích thước 600x1500*x75 (mm)

Vữa tô mỏng SKIMCOAT EBS-302

Vữa tô mỏng SKIMCOAT EBS-300

Sơn nước (không cần bả matit)



HỆ TƯỜNG : PANEL EBLOCK 150 MM
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ƯU ĐIỂM: 
Là loại vật liệu tiền chế dạng tấm cao cấp, có độ bền cao
Là loại tấm siêu nhẹ, khối lượng chỉ bằng 50% các loại tấm thông dụng khác có cùng kích thước
Lắp dựng dễ dàng, không đòi hỏi đội ngũ lắp dựng chuyên biệt với sai số thi công thấp
Có thể thi công theo cả phương đứng hoặc phương ngang theo điều kiện của công trình
Thời gian thi công thực tế nhanh hơn từ 6 tới 10  lần so với xây tường thông thường
Cấu hình vữa tô tùy chỉnh từng mặt tường giúp tối ưu chi phí đồng thời đảm bảo được các
yêu cầu về kĩ thuật và thi công

ỨNG DỤNG:

Sử dụng cho mặt tường bên ngoài căn hộ, nơi tiếp xúc thường xuyên với môi trường bên ngoài,
tường bao che nhà xưởng công nghiệp
Vị trí tường diện tích lớn, thẳng, đồng dạng
Các công trình yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như tiến độ thi công cao

Dự án Mapletree Business Center II - Singapore
sử dụng tấm Panel EBLOCK

Dự án bệnh viện Changi General Hospital
sử dụng tấm Panel EBLOCK

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

PANEL EBLOCK thi công
theo phương đứng
Kích thước 3000*x600x150 (mm)

Vữa tô mỏng SKIMCOAT EBS-301

Vữa tô mỏng SKIMCOAT EBS-300

Sơn nước (không cần bả matit)

Panel 150mm (một lớp thép)
   - Chiều dài Panel từ 1500mm tới 4800mm
   - Chiều dày Panel 150mm, có một lớp khung thép chống gỉ
Tô vữa: 
   Mặt tường ngoài :
      - Lớp vữa Primer  EBH-401
      - Lớp vữa xi măng cát thông thường
   Mặt tường trong tô vữa mỏng skimcoat hai lớp:
      - Lớp vữa lót skimcoat EBS-302
      - Lớp vữa thứ hai skimcoat EBS-300 







Công tác xây tường bằng gạch bê tông khí chưng áp EBLOCK được tiến hành hết sức đơn giản 
và dễ dàng. Một số công cụ thi công như bay răng cưa, bay tam giác, búa cao su, mũi khuấy 
vữa, bàn chà nhám hay cưa gỗ giúp việc thi công được dễ dàng và đúng kỹ thuật hơn.

CÁC BƯỚC ĐƠN GIẢN THI CÔNG XÂY TƯỜNG EBLOCK
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Bước 1: Vệ sinh bề mặt, dùng thước thủy, dây dù 
căn chỉnh. Trát lớp vữa xây tại chân tường tạo bề 
mặt phẳng, bề mặt lớp vữa lớn hơn chiều dày 
gạch mỗi bên 5 cm

Bước 2: Dùng bay răng cưa trát vữa xây theo 
chiều dài mặt liên kết gạch. Bay răng cưa là công 
cụ đơn giản nhưng giúp lớp vữa xây có độ liên 
kết tốt hơn, khống chế chiều cao mạch vữa và 
tiết kiệm vữa so với việc dung bay xây thường.

Bước 3: Đặt viên gạch đầu tiên tại vị trí góc 
tường trùng đường biên đã căn chỉnh, dùng búa 
cao su gõ cân chỉnh gạch

Bước 4: Lặp lại với những viên gạch tiếp theo và 
các hàng gạch kế tiếp.

Bước 5: Xử lý những phần vữa thừa hoặc trám 
vữa vào các vị trí khuyết của mạch vữa và gạch 
xây.

Bước 6: Xẻ, nạo rãnh và thi công các hệ thống 
âm tường 



Một số lưu ý sau đây giúp việc thi công hệ tường đúng kĩ thuật và hạn chế được những sự cố hay hiện 
tường nứt tường:

Thiết kế và thi công khe hở đầu tường, khe 
biến dạng để tránh các hiện tượng nứt do kết 
cấu làm việc, chuyển vị, lún…

Thiết kế và thi công các rãnh kỹ thuật, các vị 
trí cửa, lỗ mở đúng kĩ thuật và kích thước 
khuyến cáo, gia cố thêm ở những chỗ cần 
thiết 

Sử dụng vật tư đồng bộ với gạch AAC (vữa 
xây, vữa tô chuyên dụng theo khuyến cáo, 
bát thép liên kết), vật tư thi công thích hợp 
(bay răng cưa, thước thủy…) 

Thi công đúng kỹ thuật và trình tự: không sử 
dụng gạch bị ướt, trộn các loại vữa đúng tỉ lệ 
ghi trên bao bì, không tự ý thay đổi cấp phối, 
đảm bảo mạch vữa đầy và so le, bảo dưỡng 
tường sau khi thi công.

Việc thiết kế và thi công hệ tường bằng vật liệu gạch bê tông nhẹ không đòi hỏi những phương 
pháp phức tạp, khác biệt đối với những vật liệu tường khác. Những lo ngại mang tính tâm lý 
như việc sử dụng gạch AAC cho tường nhà tắm, bắt tắc kê treo vật nặng hay thi công những vị 
trí lỗ mở, khung cửa, khe M&E hoàn toàn có giải pháp để xử lý. 

NHỮNG LƯU Ý KỸ THUẬT KHI THIẾT KẾ & THI CÔNG
TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG NHẸ AAC EBLOCK

19

Thi công xây bay răng cưa giúp mạch vữa đều, bám dính tốt,
tiết kiệm vật tư

Bề mặt vữa tô phồng rộp do tô vữa xi măng cát không thích hợp
trực tiếp lên gạch AAC

Thi công dán lưới tại các vị trí cửa, lỗ mở và rãnh M&EThi công khe hở đầu tường bằng foam PU hoặc vật liệu mềm
tương đương



Vì chúng tôi hiểu, sử dụng và thi công 
đúng phương pháp đóng góp tới  50 %  chất 
lượng hoàn thiện của hệ tường EBLOCK!

HỖ TRỢ KỸ THUẬT & ĐỒNG HÀNH TẠI CÔNG TRƯỜNG

Nhằm thuận tiện cho việc 
thiết kế, thi công và sử dụng 
gạch bê tông khí chưng áp 
(AAC), bộ phận hỗ trợ kỹ 
thuật của EBLOCK luôn luôn 
sẵn sàng đồng hành với quý 
khách hàng trong mọi giai 
đoạn của dự án xây dựng

EBLOCK hỗ trợ chỉ dẫn & 
khuyến cáo các chi tiết kỹ 
thuật nhằm hoàn thiện hệ 
tường đạt chất lượng cao 
nhất. 

Chúng tôi xuất bản nhiều bộ 
tài liệu & sổ tay kỹ thuật 
phục vụ công tác thiết kế & 
thi công

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ 
trợ, đào tạo, hướng dẫn & thi 
công mẫu tại công trường

Kỹ sư của EBLOCK đồng 
hành và đưa ra báo cáo theo 
định kỳ hoặc theo yêu cầu 
của công trường
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Naêm
thi coângTeân coâng trình Ñòa ñieåm coâng trình Nhaø thaàuChuû ñaàu tö Naêm

thi coângTeân coâng trình Ñòa ñieåm coâng trình Nhaø thaàuChuû ñaàu tö

CHUNG CÖ, CAO OÁC

Khaùch saïn Pullman Saigon 

Khaùch saïn Ibis Nha Trang 

Khaùch saïn Queen An

Q.1, TP HCM

TP Nha Trang

TP Nha Trang

Queâ Höông Liberty 

Khaùnh Taâm 

Queen Ann Hotel 

Caûnh Quan Xanh 

Caûnh Quan Xanh 

Phuù Long 

2013

2016

2016

Cao oác Vaên phoøng Vietcombank Tower 

Khaùch saïn Ibis 

Khaùch saïn Fusion Suites Saigon 

Khaùch saïn Avanti 

Khu bieät thöï Tiamo Bình Döông

Ñaïi Hoïc Quoác Teá RMIT 

Ñaïi Hoïc Toân Ñöùc Thaéng 

Ñaïi Hoïc Hutech 

Beänh vieän Ña Khoa Ñoàng Nai 

Beänh vieän Nhi Ñoàng Thaønh Phoá 

Khu Khaùm Beänh, Chuaån Ñoaùn vaø Ñieàu Trò
Kyõ Thuaät Cao- BV Ung Böùu Bình Thaïnh 

Beänh vieän Quoác teá Hoa Laâm 

Beänh vieän Ña Khoa Caàn Giuoäc 

Trung taâm haønh chính Thaønh Phoá Môùi 

Vaên Phoøng Thaønh UÛy TPHCM

2013

2013

2014

2014

2014

2013

2017

2017

2016

2017

2017

2018

Q.7, TP HCM 

Q.7, TP HCM 

Bình Thaïnh, TP HCM 

Bieân Hoøa, Ñoàng Nai 

Bình Chaùnh, TP HCM 

Bình Thaïnh, TP HCM 

Bình Taân, TP HCM 

Caàn Giuoäc, Long An 

Thaønh Phoá Môùi, Bình Döông 

Quaän 3, THCM 

2012

2014

2014

2014

2015

2016

2016

2015

2013

2106

Ñaïi hoïc Quoác Teá
RMIT
Ñaïi hoïc Toân Ñöùc
Thaéng

Ñaïi hoïc Hutech

Sôû Y Teá Ñoàng Nai 

Sôû Y Teá TP HCM 

Sôû Y Teá TP HCM 

Coâng ty CP ÑT PT
Hoa Laâm

Sôû Y teá Long An

UBND tænh Bình
Döông

Thaønh UÛy TP.HCM

Hoøa Bình 

Kim Qui 

An Phong 

Cotecland 

CC1 

Coma9 

Hoøa Bình 

Vieät Duõng 

Becamex IDC

Cofico

Q.1, TP HCM 

Q.7, TP HCM 

Q.1, TP HCM 

Q.1, TP HCM 

Thuû Daàu Moät, Bình Döông

2015

2012

2015

2015

2014

Vietcombank
Bonday

Vieät Haøn

Serenity Holding

Vision Hotel
Investment
Coâng ty CPXDTV
ÑT  Bình Döông

Cofico 

U&I 

DHC 

Coma9 

Coâng ty CPXDTV
ÑT  Bình Döông 

TRÖÔØNG HOÏC, BEÄNH VIEÄN, TRUÏ SÔÛ

NHAØ MAÙY

Shen Ao Duan 

Qiao Bei An 

Jin Hua An 

Qing Shen An 

Dong She An 

Da Tong An 

Xin Yue Cheng 

Xin Sheng Hua 

Guo Bin Da Yue 

Mapletree Business City 2 

Yishun Community Hospital 

Changi General Hospital 

The Rainforest  

Genting Hotel  

Teesin Machinery Factory  

Mapex – JDC  

The Tembusu Condominium  

SingPost Logistics Hub  

1-Net North Data Centre 

Toh Guan East Warehouse  

St Stephen's School 

Chyi Yu Construction Co., LTD

Chyi Yu Construction Co., LTD

Chyi Yu Construction Co., LTD

Chyi Yu Construction Co., LTD

Chyi Yu Construction Co., LTD

Chyi Yu Construction Co., LTD

Well Rich International Co.,LTD

Well Rich International Co.,LTD

Well Rich International Co.,LTD

Shimizu Corporation

Shimizu Corporation

Shimizu Corporation

Nokano Corporation 

LOW KENG HUAT (Singapore) Limited 

Beng Khim Construction Company Pte Ltd

JDC Corporation

Shimizu Corporation

Beng Khim Construction Company Pte Ltd

Beng Khim Construction Company Pte Ltd

Lum Chang Building Contractors Pte Ltd

Beng Khim Construction Company Pte Ltd

Keelung, Taiwan 

Tainan, Taiwan 

Tainan, Taiwan 

Taoyuan, Taiwan 

Keelung, Taiwan 

Tainan, Taiwan 

Tainan, Taiwan 

Keelung, Taiwan 

Keelung, Taiwan 

Singapore 

Singapore 

Singapore 

Singapore 

Singapore 

Singapore 

Singapore 

Singapore 

Singapore 

Singapore 

Singapore 

Singapore

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

DANH SAÙCH DÖÏ AÙN XUAÁT KHAÅU TIEÂU BIEÅU

Teân coâng trình Ñòa ñieåm
coâng trình Nhaø thaàuNaêm

thi coâng

KHAÙCH SAÏN, VAÊN PHOØNG

Q.7, TP HCM

Q.7, TP HCM

Q.7, TP HCM

Q.7, TP HCM

Q.7, TP HCM

Q.7, TP HCM 

Q.12, TP HCM 

Thuû Daàu Moät, Bình Döông

Long Xuyeân, An Giang

Q.9, TP HCM

Q.7, TP HCM 

KCN Vsip, Bình Döông

Q.4, TP HCM 

Q.4, TP HCM 

Q.2, TP HCM 

Phuù Nhuaän, TP HCM

Q.4, TP HCM 

Bình Chaùnh, TP HCM

Q.2, TP HCM 

Q.2, TP HCM 

Q.2, TP HCM 

Q.1, TP HCM 

Q.2, TP HCM

Q.7, TP HCM 

Q.2, TP HCM

Bình Taân, TP HCM 

Goø Vaáp, TP HCM 

Q.7, TP HCM 

Q.7, TP HCM 

Q.2, TP HCM 

Q.7, TP HCM 

Bình Thaïnh, TP HCM

Bình Thaïnh, TP HCM

Q.9, TP HCM 

Bình Taân, TP HCM 

Q.7, TP HCM 

Q.9, TP HCM 

Q.9, TP HCM 

Q.2, TP HCM 

Q.7, TP HCM 

Taân Phuù, TP HCM 

Q.10, TP HCM 

Q6, TP HCM 

Q12, TP HCM

Beán Vaân Ñoàn, Q4, TP.HCM

Bình Thaïnh, TP HCM

Vuõng Taøu

Vuõng Taøu

Q.7, TP HCM

Q.2, TP HCM

Chung cö cao caáp Green Valley 

Chung cö cao caáp Scenic Valley-MD3 

Chung cö cao caáp Scenic Valley-MD4 

Chung cö Höng Phuùc- S10-2 

Chung cư Midtown M5-M6

Chung cư Riverpark Primier - H24 

First Home Thaïnh loäc Q.12 

First Home Premium Bình Döông 

First Home An Giang 

First Home Sky 9 

Chung cö Kim Baûo- Dockland 

Chung cö Habitat 

Chung cö Galaxy 9 

Chung cö Icon 56 

Chung cö Tropic Garden 

Chung cö Kingston Residence 

River Gate 

Chung cö HQC Plaza 

Chung cö The Ascent 

Chung cö Krista 

Chung cö Krista- C3 

Trung taâm TM Saigon Centre 2 

Cao oác Estella Heights Phase 1

Cao oác Estella Heights Phase 2 

Chung cö Feliz En Vista 

TTTM vaø caên hoä Green Hills 

Chung cö Sunview 

Chung cö Luxcity 

Cao oác Saigon South Office 

Khu chung cö Citi Home 

Khu caên hoä M-One Nam Saøi Goøn 

Chung cö Soho Riverview 

Chung cö Soho Premier 

Chung cö Flora Fuji 

Chung cö Ehome 3 

Chung cö Ehome 5 

Chung cö Ehome 6 

Chung cö Ehome S 

Caên hoä Nassim Thaûo Ñieàn 

Chung cö Jamona apartment 

Chung cö Khuoâng Vieät 

Chung cö Nguyeãn Kim  

The Garden Mall 

Chung cö Hieäp Thaønh 

The Goldview 

City Garden Promonade 

Chung Cö Bình An - Vuõng Taøu 

Chung Cö Bình Giaõ Resident- Vuõng Taøu 

Chung cö The View Riviera Point 

Cao oác Palm Heights

2014

2015

2016

2016

2018

2018

2014

2015

2015

2016

2013

2016

2015

2015

2015

2016

2017

2015

2015

2015

2016

2015

2016

2018

2018

2014

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2014

2015

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2016

2017

2018

2018

Vicons 

CSCEC 

CSCEC 

Vicons 

Vicons

Vicons 

Handong 

Handong 

Handong 

Handong 

Nam Chí,
Thaùi Vieät Phaùt

Cofico 

Hoøa Bình 

Hoøa Bình 

Hoøa Bình 

Taân Kyû 

Hoøa Bình 

Nam Quaân 

Hoøa Bình 

CSCEC 

CSCEC 

Hoøa Bình 

Hoøa Bình

Cofico 

CSCEC 32 

Hoøa Bình 

Handinco 

An Thieân Phuù 

Hoøa Bình 

Cosaco 

Unicons 

SGCC 

SGCC 

An Phong 

Nam Khang 

Nam Khang 

An Phong 

Nam Khang 

Posco E&C 

Toaøn Thònh Phaùt 

Resco Taân Bình 

An Phong 

Hoøa Bình 

SC5 

Coteccons 

Coteccons 

Ñaïi Hoàng Sôn 

Ñaïi Hoàng Sôn

Hoøa Bình 

An Phong

Phuù Myõ Höng 

Phuù Myõ Höng 

Phuù Myõ Höng 

Phuù Myõ Höng 

Phuù Myõ Höng

Phuù Myõ Höng

N.H.O 

N.H.O 

N.H.O 

N.H.O 

Navicons 

Vsip- Sembcorp

Novaland 

Novaland 

Novaland 

Novaland 

Novaland 

Hoaøng Quaân 

Tieán Phaùt 

CapitalLand 

CapitalLand 

Kepple Land 

Kepple Land

Kepple Land 

CapitalLand 

Taâm Haûi 

Ñaát Xanh 

Ñaát Xanh 

Maple Tree VN

Kieán AÙ 

Masteri Thaûo Ñieàn 

SGCC 

SGCC 

Nam Long 

Nam Long 

Nam Long 

Nam Long 

Nam Long 

Sôn Kim Land 

Sacomreal 

Resco Taân Bình 

Resco Saøi Goøn 

Vaïn Thònh Phaùt 

Ñình Khieâm 

Dieâm Saøi Goøn 

Caên hoä Vöôøn Phoá 

Hodeco 

Hodeco

Kepple Land

Kepple Land

Nhaø maùy Biomin 

Nhaø maùy Saitex 

Nhaø maùy Cocacola 

Nhaø maùy loáp xe Camoplast Solideal 

Nhaø maùy bia AB Inbev 

Nhaø maùy theùp Vina Kyoei 

Nhaø maùy bia Heineken 

Nhaø Xöôûng Bowker 

Nhaø maùy Huafu 

Nhaø maùy SMC 

Nhaø maùy First Solar - Phase 1+2

Nhaø maùy Tetra Pak

Vsip II, Bình Döông 

Amata, Ñoàng Nam 

Thuû Ñöùc, TP HCM 

Vsip II, Bình Döông 

Vsip II, Bình Döông 

Taân Thaønh- BR VT 

Q.12, TP HCM 

Bình Döông, TP HCM 

Beán Löùc, Long An 

Long Thaønh, Ñoàng Nai

Cuû Chi, TP HCM

Vsip II, Bình Döông 

Biomin Vietnam 

Saitex International
(Vieät Nam) 

Cocacola Vieät Nam 

Camoplast Solideal
Vieät Nam 

AB Inbev 

Vina Kyoei 

Heineken Vietnam 

Bowker -
Hoàng Koâng 

Huafu Vieät Nam 

SMC Vieät Nam

First Solar VN

Tetra Pak VN

 

Antaco 

Nam Vieät 

Unicons 

Unicons 

Descon 

Phuù Höng Gia 

Taân Vieät Tín

Phuùc Thònh 

Unicons 

Kajima

MW

Unicons

 

* Tôùiù thaùng 1/2018
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Chung cư Tembusu (Singapore) Chung cư Trúc Bắc Thủy Long (Đài Loan)

Cụm dự án Midtown - Saigon South Residences - Chủ đầu tư : Phú Mỹ Hưng

Chung cư Estella Heights - Keppel Land

Chung cư ICON56 Novaland Chung cư Feliz En Vista CapitaLand
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Dự án trung tâm thương mại Saigon Center Tòa nhà hành chính tỉnh Bình Dương

Dự án tổng kho Logistics Singpost (SINGAPORE)

Dự án nhà máy thép VINAKYOEI

Dự án bệnh viện Yishun Community Hospital Dự án nhà máy bia AB Indev Budweiser

Dự án nhà máy SMC (Kajima Việt Nam)



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHỐI TÂN KỶ NGUYÊN

VĂN PHÒNG CHÍNH
60 ĐẶNG DUNG, P. TÂN ĐỊNH, QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH

TEL: (+84 28) 3526 7177
WWW.E-BLOCK.COM.VN

FAX: (+84 28) 3526 7178

NHÀ MÁY
LÔ E3-E4-E5-E6 , KCN THỊNH PHÁT, BẾN LỨC, LONG AN




