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1. Thực trạng các hạng cấu kiện cần bảo vệ chống ăn mòn 
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Vietnam market 

Bu lông, móng cột, cáp, khóa cáp, dầm đỡ trong viễn thông, dầu khí 





 

 



Bu lông, đai ốc bị rỉ, đặc biệt 

ở khu vực có đường nước 

nóng. 

 

Hot water piple running through 

the factory 

Pump and cooling 

system 



 Insulation pipe: being protected using insulation material but heat still emits. Fiber clother can not prevent 

corossion. Corossion still happens. 



2. Ứng dụng. Các hạng cấu kiện cần bảo vệ chống ăn mòn 
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1. Các hạng cấu kiện cần bảo vệ chống ăn mòn (tiếp) 

Bu lông, móng cột, khóa cáp trong viễn thông 

Đế móng, bản mã, trụ đỡ, dầm đỡ trong các 

nhà máy, dầu khí, điện lực, khu vực tiếp xúc 

với axit 
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1. Các hạng cấu kiện cần bảo vệ chống ăn mòn (tiếp) 



2. Giải pháp và lợi ích của bộ sản phẩm 
băng cuốn chống ăn mòn Nitohullmac XG  
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2. Lợi ích của bộ sản phẩm băng cuốn chống ăn mòn Nitohullmac XG  
 

 Bảo vệ các kết cấu thép ngoài trời của các công trình viễn 
thông, điện lực, dầu khí: bu lông móng cột, cột anten, hệ thống 
đường ống thường xuyên bị ăn mòn bởi muối biển, axit và điều 

kiện thời thiết khắc nghiệt. 

 Bảo vệ các cấu kiện trước sự ăn mòn của 
môi trường muối biển với độ bền đến 15 
năm không cần bảo trì bảo dưỡng. 

 
 Thi công nhanh chóng và dễ dàng ngay cả với 
các vị trí khó thi công như mặt bích, khủyu ống, 

van đường ống. 
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2. Cấu thành bộ sản phẩm băng keo 

chống ăn mòn  Nitohullmac XG gồm: 

 

 

1. Sơn lót XG-PN 

2. Sét trám khe XG -M 

3. Băng keo XG 

4. Sơn kháng tia UV XG-T 
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2. Băng keo chống ăn mòn Nitohullmac XG 

Gồm 2 lớp keo tổng hợp đặc biệt, và 

1 lớp giữa bằng polyester không dệt 

Băng keo chống ăn mòn Nitohullmac XG được làm từ sợi polyester không dệt 

đặc dụng kết hợp với hợp chất dầu khô, có thể bám dính tuyệt vời với các cấu 

kiện thép có hình dạng phức tạp khác nhau. Sau khi thi công, bề mặt băng keo 

sẽ bị oxy hóa và giảm độ dính, tạo thành 1 lớp màng polymer mỏng có khả năng 

kháng thời tiết, kết hợp với lớp sơn lót trên bề mặt cấu kiện tạo ra khả năng 

chống ăn mòn tuyệt vời cho các cấu kiện thép. 
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1. Sơn lót Nitohullmac XG-PN 

 

Sơn lót Nitohullmac XG-PN là một 

dung dịch tổng hợp gồm phụ gia 

chống gỉ, chất độn là hợp chất trơ và 

phụ gia tạo màu, có khả năng chống 

thấm tốt, là loại dầu có khả năng ức 

chế và hấp thụ lớp gỉ sét. 
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3. Chất độn trám khe chống ăn mòn Nitohullmac XG-M 

 

Keo trám Nitohullmac XG-M là chất trám 

trơ, vô cơ dạng sét dùng để trám các khe 

giữa các cấu kiện thép trước khi thi công 

băng keo chống ăn mòn như van, cổ 

ống, khe giữa bu lông và mặt bích cột, 

khuỷu ống. Dễ thi công, dễ tạo hình và 

không thay đổi hình dạng khi thay đổi 

nhiệt độ môi trường. 
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4. Sơn phủ chống ăn mòn Nitohullmac XG-T 

 

Sơn phủ hoàn thiện Nitohullmac XG-T là lớp 

sơn phủ gốc nước có thành phần chính là nhũ 

tương acrylic, chất độn vô cơ và bột màu, tạo 

thành một lớp màng mỏng tăng cường độ cho 

bề mặt, giảm độ dính của  băng keo XG sau 

khi thi công, tăng thẩm mỹ cho lớp ngoài, tăng 

độ bền và chống thấm cho băng keo XG. 
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4. Quy trình thi công 
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Tape (XG Tape) Primer (XG-PN) 

Topcoat (XG-T) Filler /Mastic (XG-M) 

Chuẩn bị vật tư 

Sơn lót Băng keo  

Hồ trám khe Sơn phủ kháng tia UV 
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     Dùng chổi cứng 
vệ sinh, loại bỏ bụi 

bẩn 

Dùng tay quét lớp 
sơn lót lên bề mặt 

bu lông, định mức: 
300gram/m2 

Trám các khe giữa 
bu lông và mặt 

bích bằng chất trám 
trét XG-M 

Cuốn băng keo quanh bu 
lông, chồng mí 55% bề rộng 

lớp băng cuốn liền trước, quét 
lớp sơn phủ hoàn thiện, định 

mức 300gram/m2, quét làm 2 
lần, lần 2 sau lần 1 15 phút. 



Sơn lớp lót sau 

đo cuốn băng keo 

quanh ống bằng 

tay 

Sơn lớp sơn phủ 

kháng tia UV 

bằng con lăn 

hoặc chổi sơn 
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5. Một số hạng mục, công trình đã thi công 
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Cáp, khóa cáp dây co cột 

ăng ten viễn thông Viettel 
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Tôn Hòa Phát, Hưng Yên 

Before 
After 
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Anti – corrosion project 

Nitto Denko  

(Vật liệu chống ăn mòn) 

Ứng dụng 

 (Thao tác bộ SP chống 
ăn mòn + Sơn 

Idea for Antena: 

• Sản phẩm có thể chống ăn mòn ngoài trời, có tuổi thọ cao  Có thể sơn 

  phủ để tăng tính thẩm mỹ. 

Nitto product solution – Nitohullmac XG systems 

Tuổi thọ trên 20 năm (điều kiện Nhật Bản)  Dễ dàng thao tác  Có thể sơn 



HỎI ĐÁP 



Add: Room 408, CT6, Van Khe, Ha Dong, Hanoi 

Tel: (+84) 24 730 99980 

Hotline: Vietnam (+84) 1682241661 | Philippines (+63) 9239438384          

Email: sales@vinats.com 

Web:  www.vinats.com 

PRESENTED BY:  

 

 

 

 

 

Authorized distributor and certified applicator of Nitto anticorrosion 

tapes, modified silicon sealant. 
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