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.Mang đến cho khách hàng giải pháp tổng thể, tối ưu về keo trám khe đàn hồi hiệu suất cao, xử lý nứt, 
keo xử lý khe nối tấm tường, chống thấm, sơn decor bằng công nghệ vật liệu tiên tiến trên thế giới.

.Bring customers total solutions on elastomeric joint sealant, crack repair, prefabricated panel joint 
sealant, elastic waterproofing using the world’s advanced technology. 

Về VTS
About us

Mục tiêu
Objective

.Keo trám khe đàn hồi hiệu suất cao, thân thiện môi trường MS sealant, Malaysia / High performance 
ecofriendly MS sealant, Malaysia

.Xử lý khe nối tấm tường lắp ghép cải tiến và sơn Décor Rhinoz, Thái Lan/Advanced prefabricated 
panel joint sealant and Décor solution, Rhinoz, Thailand

.Chống thấm đàn hồi công nghệ Nhật Bản/Elastic waterproofing, Japan

.Chống ăn mòn kim loại, chống ồn Nitto Denko, Nhật Bản/Anticorrosion, damping solution, Japan

Giải pháp
Solution



3T: Tận tâm – Tận lực – Tận cùng
.Whole-hearted - Dedicated - Total Solution

.Triết lý kinh doanh | Our motto

Trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam về cung cấp vật liệu và thi công
keo trám khe đàn hồi, xử lý nứt, chống thấm, sơn décor sử dụng vật liệu
cải tiến.

.Tầm nhìn | Vision

.Become the leader in supply and application of advanced tech jointing,
crack repair, waterproofing and décor materials in Vietnam.



3T: Tận tâm – Tận lực – Tận cùng
.Whole-hearted - Dedicated - Total Solution

.Triết lý kinh doanh | Our motto

Trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam về cung cấp vật liệu và thi công sửa
chữa chống thấm và keo trám khe đàn hồi.

.Tầm nhìn | Vision

.Become the leader in supply and application of advanced tech jointing,
flooring and waterproofing materials in Vietnam.



|Tư vấn giải pháp keo trám khe đàn hồi, chống thấm và xử lý nứt
.Consultant in elastomeric joint sealant, waterproofing and crack repair

|Cung cấp và thi công keo trám khe đàn hồi, 
chống thấm và xử lý nứt, xử lý sàn công nghiệp
.Supply and application of sealant, waterproofing 
and crack repair, flooring

| DỊCH VỤ / SERVICES



| DỊCH VỤ / SERVICES

| Bọc chống ăn mòn kim loại
. Corrosion protection taping

| Trám keo đàn hồi
. Sealant application

| Xử lý nứt
. Crack Repair

| Chống thấm
. Waterproofing

| Sơn Décor 
.Decorative painting

| Mài sàn 
.Floor coating



Sản phẩm cung cấp | Products we distribute 

Keo trám khe đàn hồi | MS sealant

Scan to learn



Sản phẩm cung cấp | Products we distribute 

Hybrid Jointing Solution

.Keo trám khe nối tấm tường lắp ghép | Prefabricated panel jointing compound FX55

Scan to learn

Decorative solution .Bộ Kit Xử lý Nứt RF134 | RF134 Crack Repair Kit

.Giải pháp Chống thấm, sơn sàn đến từ Thái 
Lan | Polyaspartic



Sản phẩm cung cấp | Products we distribute 

.Băng dính giấy | Masking tape No.7288

.Băng tan cao su non | Rubber water tape No.95S .Băng cuốn chống ăn mòn kim loại | Corrosion protection tape XG series

.Tấm dán chống rung và chống ồn | Damping sheet Legetolex

Scan to learn



Sản phẩm cung cấp | Products we distribute 

.Chống thấm tinh thể thẩm thấu Cerinol DS
| Crystalline waterproofing

.Dung dịch bơm ngăn nước chống thấm Tap grout 
|High pressure injection water stop solution

.Chống thấm đàn hồi gốc xi măng 

Aquashutter | Flexible cementitious 
waterproofing

.Giải pháp Chống thấm đến từ Nhật Bản
| Japanese Waterproofing Solution

Scan to learn



Các dự án điển hình | Reference projects



Chống thấm | waterproofing treatment

| Tôn Hòa Phát 



Xử lý nứt | Crack repair

| Fenika, Hòa Bình 



Chống ăn mòn kim loại

| Tôn Hòa Phát 



Keo trám khe đàn hồi | Sealant work

| Embassy of Japan in Vietnam



Keo trám khe đàn hồi | Sealant work

| Nippon paint Ha Nam



Xử lý nứt | Crack Repair

| Rose town 



Xử lý nứt | Crack Repair

| XMC Tower



Xử lý thấm dột mái tôn | Metal roof leaking treatment

| Pegasus, Hải Dương



Sơn phun đá tự nhiên | Sand Stone Spray

| Cititel Hà Nội



Xử lý thấm dột mái tôn | Metal roof leaking treatment

| Hoa Phat Metal Sheet Factory



Reference projects where used our products

| Dự án điển hình đã tham gia 

No. Products Clients Main contractor

1. Metal roof leaking Pegasus, Hai Duong Pegagus

2. MS sealant AS4001S Aeon mall Ha Dong, Hai Phong Kajima

3. MS sealant AS4001S TSI, Tradeco, SMC Đồng Nai Sowa

4. MS sealant AS4001S Nichirin Shimizhi

5. MS sealant AS4001S Daikin, Panasonic, Sam Sung Vinata, Kajima

6. MS sealant AS4001S Mani, Thai Nguyen Toda, sowa

7. XG Tape Hoa Phát VTS

8. RF134 crack repair Hoa Binh, XMC, NDN, Coteccon, Visicon, 
Vinaconex

9. FX55 Jointing compound VRO, Laika coffee, Olympia

10. RF134 Crack Repair Kasco, Korea, HUD

11. Xử lý chống thấm hệ thống 
hầm, mương điện

Nhà máy Tôn Hòa Phát VTS

12. Xử lý chống thấm Trường quốc tế Oplympia VTS

13. Xử lý chống thấm bể ngầm X Zone, Bắc Ninh VTS



Reference projects where used our products

| Dự án điển hình đã tham gia 

No. Products/items Clients Main contractor

1. XMC tower crack repair XMC VTS

2. Water leaking, cracking repair of Cititel Hà Nội Cititel HN VTS

3. Sand stone application of Cititel Hà Nội Cititel HN VTS

4. ALC panel jont crack repair for residential houses Various VTS

5. Acotec joint panel crack repair for Vinhome starcity Vinhomecity VTS

6. Crack repair for Shunshine city Hoa Binh Hoa Binh

7. GRC Joint treatment using FX55 Vinh Cuu GRC

8. GRC Joint treatment using FX55, Ba Na Hill project Lam Vu GRC Lam Vu

9. Hòa Phát Metal Sheet Factory | waterproofing, 
expansion joint

Hoa Phat VTS

10 Yamaha Motor Vietnam | Expansion joint repair Yamaha VTS



Service procedure

| Quy trình dịch vụ

Khảo sát

Site survey

• Understanding 
isues and 
requirements

Lên phương án

• Solution

Làm thử, điều chỉnh

• Demo, 
adjustments

Triển khai thi công và 
giám sát

• Execution, 
supervision



Business Registration Certificate

| Đăng ký kinh doanh



Scan để tìm hiểu 
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