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Công ty TNHH Việt Nam khoa học kỹ thuật Lục Năng thành lập vào tháng 5 năm 

2016, là liên doanh giữa Công ty Southeast Technology Development (singapore)  

PTE và Công ty cổ phần Zhi He (Hongkong) với ngành nghề chính sản xuất phụ gia 

bê tông cao cấp. 

 
Là một trong những doanh nghiệp chuyên nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực sản xuất 

phụ gia bê tông cao cấp ở Việt Nam, chúng tôi không ngừng nghiên cứu tìm tòi, đưa 

vào sử dụng rộng rãi, sản xuất và kinh doanh phụ gia cao cấp. Bên cạnh đó chúng tôi 

có đội ngũ kỹ thuật phục vụ và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu 

đáo. 

Nền tảng xây dựng thương hiệu, hình ảnh công ty mà chúng tôi đang theo đuổi 

chính là tạo nên các sản phẩm ưu việt, chất lượng ổn định cùng với đội ngũ kỹ thuật 

chuyên nghiệp được khách hàng tin cậy, thị trườngtin dùng. 

Chúng tôi luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu “khách hàng là trọng tâm, đội ngũ kỹ 

thuật chuyên nghiệp là nền tảng, công nghệ thí nghiệm tiên tiếncủa trung tâm nghiên 

cứu phát triển thuộc Tổng công ty chúng tôi làđòn bẩy vững chắc”. Chúng tôi tăng 

cường công tác phục vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng mạng lưới dịch vụ phủ sóng 

khắp các tỉnh, thành, khu vực trong toàn quốc. Đội ngũ nhân viên kinh doanh của 

công ty đều là nhân viên chuyên nghiệp về bê tông và các sản phẩm phụ gia bê tông. 

Sứ mệnh của chúng tôi là “góp phần xây dựng nên các công trình kiến trúc 

antoàn, thuận tiện và đẹp đẽ”. Giá trị quan mà chúng tôi theo đuổi là“lấy con người 

làm gốc, coi trọng sáng tạo, hợp tác cùng có lợi, cống hiến xã hội”.Chúng tôi tập  

trung phát triển lĩnh vực sản xuất vật liệu cho công trình xây dựng, thúc đẩy “tiến  

trình xanh” về sản xuất và ứng dụng phụ gia bê tông. Chúng tôi coi “nghiên cứu và 

sáng tạo là động lực,tư vấn chăm sóc khách hànglà nòng cốt cạnh tranh”, kiên trì mục 

tiêu  “nghiên  cứu thị trường là cốt  lõi, hiệu  quả kinh doanh  là  trọng  tâm,  phục  vụ 
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khách hàng là nòng cốt”để quan tâm đến lợi ích của khách hàng. Mục tiêu của chúng 

tôi là trở thành một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật hiện đại và 

được xã hội tôn trọng, thừa nhận. 
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Green energy GE-100 

Vật Liệu Sản Xuất 
 

Được sản xuất từ nguyên liệu chính là Polyethylene Glycol Methacrylate hoạt tính 

 

 Phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian liên kết duy trì độ sụt 

 Giảm tới hơn 12% lượng dùng nước, tương ứng giảm lượng xi măng dùng 

 Cải thiện tính công tác và duy trì lên tới 90 phút. 

 Giảm lượng nước mặt, sự phân tách vật liệu, tăng tính đồng nhất của hỗn hợp bê tông, 

giảm sự co ngót bê tông, tăng tính đặc trắc bê tông và cải thiện khả năng chống thấm. 

 Không chứa clorua, không ăn mòn cốt thép, không chứa chất độc hại với con người, 

thân thiện môi trường. 

Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 loại A, D và G 
 

Ứng dụng 
 

 GE100 được dùng như chất siêu dẻo kéo dài thời gian liên kết cho hỗn  hợp bê tông. 

 Nâng cao chất lượng bê tông cải thiện tính công tác bê tông, tăng hiệu quả năng suất 

làm việc trong thi công đối với công trình sử dụng bê tông. 

 Thích hợp cho những công trình đường, sàn, công nghiệp các công trình dân dụng, 

thủy điện … 

 

Bê tông chứa thành phần vật liệu cát đá chất lượng thấp và thành phần xi măng có khả 

năng thích ứng kém. 

GE100 Phù hợp cho những công trình yêu cầu bê tông mác <30 Mpa lượng chất kết dính 

thấp. 

 

Tỷ Trọng: 1.06±0.02(20ºc) Dạng lỏng/ vàng nhạt 

 

Độ PH: 6±1(20ºc) 

Hàm Lượng sử dụng: 0.5÷1 lit/100g chất kết dính. 

 
Đóng Gói: 200 lít/phuy, 1000 lít/ thùng, hoặc cung cấp dạng bơm bồn tới 4000l/ bồn. 
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Lưu ý sử dụng và bảo quản: 

 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Sử dụng phụ gia phải trộn bằng máy không trộn bằng tay. 

•Hòa phụ gia vào lượng nước được định trước sau đó cho vào bê tông đã được trộn ướt. 

• Không nên cho phụ gia vào hỗn hợp bê tông khô 

•Khi sử dụng quá liều lượng phụ gia thì sẽ làm kéo dài thời gian đông kết của bê tông, 

nhưng không ảnh hưởng đến cường độ cuối cùng của bê tông. 

(nếu bê tông được bảo quản và bảo dưỡng đúng cách không rung lắc va trạm vào kết 

cấu thép trong bê tông ở độ tuổi ít ngày) 

• Màu sắc của sản phẩm có thể thay đổi một phần nhưng rất ít vì phần nguyên liệu sản 

phẩm được sản xuất ở nhiệt độ cao dẫn đến sự thay đổi nhưng không ảnh hưởng tới chất 

lượng của sản phẩm. 

• Bảo quản nơi bóng râm khô mát, thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu 

được bảo quản đúng cách. 

An Toàn sức khỏe: 

•Tránh tiếp xúc lâu trên da, trường hợp bị vấy bẩn, bắn vào miệng mắt thì cần tiến hành 

rửa sạch, và đến gặp bác sĩ để thăm khám. 

•Mọi vấn đề sinh thái học, rác thải vận chuyển cần phải theo quy chế hiện hành của địa 

phương. 

Trách Nhiệm: 

 Sự hài lòng của khách hàng là động lực lớn nhất của chúng tôi 

• Các thông tin kỹ thuật và các vấn đề liên quan tới việc thi công và sử dụng sản phẩm 

công ty đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế. 
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• Nhân viên kỹ thuật của công ty sẽ định kỳ đến thăm hỏi, tư vấn kỹ thuật, cập nhập 

tình hình của khách hàng để điều chỉnh kịp thời. 

• Công ty sẽ định kỳ tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kỹ thuật. 

• Người tiêu dùng phải luôn cập nhật thông tin kỹ thuật của sản phẩm trước khi sử dụng 

hoặc liên hệ với bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết. 

•Công ty chú trọng phát triển ngành vật liệu xây dựng, thúc đẩy “tiến trình xanh” về sản 

xuất và ứng dụng phụ gia bê tông. 
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Green energy GE-001 

Vật Liệu Sản Xuất 
 

Được sản xuất từ nguyên liệu chính là Polyethylene Glycol Methacrylate hoạt tính 

 

 Phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian liên kết duy trì độ sụt 

 Giảm tới hơn 16% lượng dùng nước, tương ứng giảm lượng xi măng dùng 

 Cải thiện tính công tác và duy trì lên tới 120 phút. 

 Giảm lượng nước mặt, sự phân tách vật liệu, tăng tính đồng nhất của hỗn hợp bê tông, 

giảm sự co ngót bê tông, tăng tính đặc trắc bê tông và cải thiện khả năng chống thấm. 

 Không chứa clorua, không ăn mòn cốt thép, không chứa chất độc hại với con người, 

thân thiện môi trường. 

Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 loại  D và G 
 

Ứng dụng 
 

 GE-001được dùng như chất siêu dẻo kéo dài thời gian liên kết cho hỗn  hợp bê tông. 

 Nâng cao chất lượng bê tông cải thiện tính công tác bê tông, tăng hiệu quả năng suất 

làm việc trong thi công đối với công trình sử dụng bê tông. 

 Thích hợp cho những công trình đường, sàn, công nghiệp các công trình dân dụng, 

thủy điện … 

 

Bê tông chứa thành phần vật liệu cát đá chất lượng thấp và thành phần xi măng có khả 

năng thích ứng kém. 

GE100 Phù hợp cho những công trình yêu cầu bê tông mác <40 Mpa lượng chất kết dính 

thấp. 

 

Tỷ Trọng: 1.06±0.02(20ºc) Dạng lỏng/ vàng nhạt 

 

Độ PH: 6±1(20ºc) 

Hàm Lượng sử dụng: 0.6÷1.2 lit/100g chất kết dính. 

 
Đóng Gói: 200 lít/phuy, 1000 lít/ thùng, hoặc cung cấp dạng bơm bồn tới 4000l/ bồn. 
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Lưu ý sử dụng và bảo quản: 

 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Sử dụng phụ gia phải trộn bằng máy không trộn bằng tay. 

•Hòa phụ gia vào lượng nước được định trước sau đó cho vào bê tông đã được trộn ướt. 

• Không nên cho phụ gia vào hỗn hợp bê tông khô 

•Khi sử dụng quá liều lượng phụ gia thì sẽ làm kéo dài thời gian đông kết của bê tông, 

nhưng không ảnh hưởng đến cường độ cuối cùng của bê tông. 

(nếu bê tông được bảo quản và bảo dưỡng đúng cách không rung lắc va trạm vào kết 

cấu thép trong bê tông ở độ tuổi ít ngày) 

• Màu sắc của sản phẩm có thể thay đổi một phần nhưng rất ít vì phần nguyên liệu sản 

phẩm được sản xuất ở nhiệt độ cao dẫn đến sự thay đổi nhưng không ảnh hưởng tới chất 

lượng của sản phẩm. 

• Bảo quản nơi bóng râm khô mát, thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu 

được bảo quản đúng cách. 

An Toàn sức khỏe: 

•Tránh tiếp xúc lâu trên da, trường hợp bị vấy bẩn, bắn vào miệng mắt thì cần tiến hành 

rửa sạch, và đến gặp bác sĩ để thăm khám. 

•Mọi vấn đề sinh thái học, rác thải vận chuyển cần phải theo quy chế hiện hành của địa 

phương. 

Trách Nhiệm: 

 Sự hài lòng của khách hàng là động lực lớn nhất của chúng tôi 

• Các thông tin kỹ thuật và các vấn đề liên quan tới việc thi công và sử dụng sản phẩm 

công ty đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế. 



 Đường D3 – khu D – KCN Phố Nối A – xã Lạc Hồng - huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên 
 02213767582 

lunengtonghop@gmail.com 

http://greenenergyPG.com 

 

 

 

• Nhân viên kỹ thuật của công ty sẽ định kỳ đến thăm hỏi, tư vấn kỹ thuật, cập nhập 

tình hình của khách hàng để điều chỉnh kịp thời. 

• Công ty sẽ định kỳ tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kỹ thuật. 

• Người tiêu dùng phải luôn cập nhật thông tin kỹ thuật của sản phẩm trước khi sử dụng 

hoặc liên hệ với bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết. 

•Công ty chú trọng phát triển ngành vật liệu xây dựng, thúc đẩy “tiến trình xanh” về sản 

xuất và ứng dụng phụ gia bê tông. 
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Green energy GE-002 

Vật Liệu Sản Xuất 
 

Được sản xuất từ nguyên liệu chính là Polyethylene Glycol Methacrylate hoạt tính 

 

 Phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian liên kết duy trì độ sụt 

 Giảm tới hơn 18% lượng dùng nước, tương ứng giảm lượng xi măng dùng 

 Cải thiện tính công tác và duy trì lên tới 120 phút. 

 Giảm lượng nước mặt, sự phân tách vật liệu, tăng tính đồng nhất của hỗn hợp bê tông, 

giảm sự co ngót bê tông, tăng tính đặc trắc bê tông và cải thiện khả năng chống thấm. 

 Không chứa clorua, không ăn mòn cốt thép, không chứa chất độc hại với con người, 

thân thiện môi trường. 

Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 loại D và G 
 

Ứng dụng: 
 

 GE-002 được dùng như chất siêu dẻo kéo dài thời gian liên kết cho hỗn  hợp bê tông. 

 Nâng cao chất lượng bê tông, cải thiện tính công tác bê tông, tăng hiệu quả năng suất 

làm việc trong thi công công trình sử dụng bê tông. 

 Thích hợp cho những công trình đường, sàn, công nghiệp các công trình dân dụng, 

thủy điện … 

 Công trình kết cấu móng ,cọc khoan nhồi, sàn, cột … 

 Kết cấu móng bê tông khối lớn … 

 Các loại cọc, cấu kiện sà đúc sẵn… 

 Bê tông chứa thành phần vật liệu cát đá chất lượng thấp và thành phần xi măng 

có khả năng thích ứng kém. 

GE-002 Phù hợp cho những công trình yêu cầu bê tông mác ≤40Mpa 

 
Tỷ Trọng: 1.06±0.02(20ºc) Dạng lỏng/ vàng nhạt 

 

Độ PH: 6±1(20ºc) 

Hàm Lượng sử dụng: 0.6÷1.2 lit/100g chất kết dính. 

 
Đóng Gói: 200 lít/phuy, 1000 lít/ thùng, hoặc cung cấp dạng bơm bồn tới 4000l/ bồn. 
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Lưu ý sử dụng và bảo quản: 

 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Sử dụng phụ gia phải trộn bằng máy không trộn bằng tay. 

•Hòa phụ gia vào lượng nước được định trước sau đó cho vào bê tông đã được trộn ướt. 

• Không nên cho phụ gia vào hỗn hợp bê tông khô 

•Khi sử dụng quá liều lượng phụ gia thì sẽ làm kéo dài thời gian đông kết của bê tông, 

nhưng không ảnh hưởng đến cường độ cuối cùng của bê tông. 

(nếu bê tông được bảo quản và bảo dưỡng đúng cách không rung lắc va trạm vào kết 

cấu thép trong bê tông ở độ tuổi ít ngày) 

• Màu sắc của sản phẩm có thể thay đổi một phần nhưng rất ít vì phần nguyên liệu sản 

phẩm được sản xuất ở nhiệt độ cao dẫn đến sự thay đổi nhưng không ảnh hưởng tới chất 

lượng của sản phẩm. 

• Bảo quản nơi bóng râm khô mát, thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu 

được bảo quản đúng cách. 

An Toàn sức khỏe: 

•Tránh tiếp xúc lâu trên da, trường hợp bị vấy bẩn, bắn vào miệng mắt thì cần tiến hành 

rửa sạch, và đến gặp bác sĩ để thăm khám. 

•Mọi vấn đề sinh thái học, rác thải vận chuyển cần phải theo quy chế hiện hành của địa 

phương. 

Trách Nhiệm: 

 Sự hài lòng của khách hàng là động lực lớn nhất của chúng tôi 

• Các thông tin kỹ thuật và các vấn đề liên quan tới việc thi công và sử dụng sản phẩm 

công ty đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế. 
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• Nhân viên kỹ thuật của công ty sẽ định kỳ đến thăm hỏi, tư vấn kỹ thuật, cập nhập 

tình hình của khách hàng để điều chỉnh kịp thời. 

• Công ty sẽ định kỳ tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kỹ thuật. 

• Người tiêu dùng phải luôn cập nhật thông tin kỹ thuật của sản phẩm trước khi sử dụng 

hoặc liên hệ với bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết. 

•Công ty chú trọng phát triển ngành vật liệu xây dựng, thúc đẩy “tiến trình xanh” về sản 

xuất và ứng dụng phụ gia bê tông. 



 Đường D3 – khu D – KCN Phố Nối A – xã Lạc Hồng - huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên 
 02213767582 

lunengtonghop@gmail.com 

http://greenenergyPG.com 

 

 

 

Green energy GE-003 

Vật Liệu Sản Xuất 
 

Được sản xuất từ nguyên liệu chính là Polyethylene Glycol Methacrylate hoạt tính 

 

 Phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian liên kết duy trì độ sụt 

 Giảm tới hơn 22% lượng dùng nước, tương ứng giảm lượng xi măng dùng 

 Cải thiện tính công tác và duy trì lên tới 180 phút. 

 Giảm lượng nước mặt, sự phân tách vật liệu, tăng tính đồng nhất của hỗn hợp bê tông, 

giảm sự co ngót bê tông, tăng tính đặc trắc bê tông và cải thiện khả năng chống thấm. 

 Không chứa clorua, không ăn mòn cốt thép, không chứa chất độc hại với con người, 

thân thiện môi trường. 

Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 loại D và G 
 

Ứng dụng 
 

 GE-003 được dùng như chất siêu dẻo kéo dài thời gian liên kết cho hỗn hợp bê tông 

đồng thời làm tăng cường độ sớm. 

 Nâng cao chất lượng bê tông, cải thiện tính công tác bê tông, tăng hiệu quả năng suất 

làm việc trong thi công công trình sử dụng bê tông. 

 Thích hợp cho những công trình đường, sàn, công nghiệp các công trình dân dụng, 

thủy điện … 

 Công trình kết cấu móng, cọc khoan nhồi, sàn, cột … 

 Kết cấu móng bê tông khối lớn … 

 Các loại cọc cấu kiến sà đúc sẵn … 

 Các công trình cầu cảng, hàng không, sân bay, đường cao tốc… 

 Bê tông cần vận chuyển xa, bơm lên cao, duy trì ở nhiệt độ cao nắng nóng… 

 Bê tông chứa thành phần vật liệu cát đá chất lượng thấp và thành phần xi măng 

có khả năng thích ứng kém. 

 GE-003 Phù hợp cho những công trình yêu cầu bê tông mác≤55 Mpa 

Tỷ Trọng: 1.06±0.02(20ºc) Dạng lỏng/ vàng nhạt 

 

Độ PH: 6±1(20ºc) 

Hàm Lượng sử dụng: 0.6÷1.2 lit/100g chất kết dính. 

 
Đóng Gói: 200 lít/phuy, 1000 lít/ thùng, hoặc cung cấp dạng bơm bồn tới 4000l/ bồn. 
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Lưu ý sử dụng và bảo quản: 

 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Sử dụng phụ gia phải trộn bằng máy không trộn bằng tay. 

•Hòa phụ gia vào lượng nước được định trước sau đó cho vào bê tông đã được trộn ướt. 

• Không nên cho phụ gia vào hỗn hợp bê tông khô 

•Khi sử dụng quá liều lượng phụ gia thì sẽ làm kéo dài thời gian đông kết của bê tông, 

nhưng không ảnh hưởng đến cường độ cuối cùng của bê tông. 

(nếu bê tông được bảo quản và bảo dưỡng đúng cách không rung lắc va trạm vào kết 

cấu thép trong bê tông ở độ tuổi ít ngày) 

• Màu sắc của sản phẩm có thể thay đổi một phần nhưng rất ít vì phần nguyên liệu sản 

phẩm được sản xuất ở nhiệt độ cao dẫn đến sự thay đổi nhưng không ảnh hưởng tới chất 

lượng của sản phẩm. 

• Bảo quản nơi bóng râm khô mát, thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu 

được bảo quản đúng cách. 

An Toàn sức khỏe: 

•Tránh tiếp xúc lâu trên da, trường hợp bị vấy bẩn, bắn vào miệng mắt thì cần tiến hành 

rửa sạch, và đến gặp bác sĩ để thăm khám. 

•Mọi vấn đề sinh thái học, rác thải vận chuyển cần phải theo quy chế hiện hành của địa 

phương. 

Trách Nhiệm: 

 Sự hài lòng của khách hàng là động lực lớn nhất của chúng tôi 

• Các thông tin kỹ thuật và các vấn đề liên quan tới việc thi công và sử dụng sản phẩm 

công ty đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế. 
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• Nhân viên kỹ thuật của công ty sẽ định kỳ đến thăm hỏi, tư vấn kỹ thuật, cập nhập 

tình hình của khách hàng để điều chỉnh kịp thời. 

• Công ty sẽ định kỳ tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kỹ thuật. 

• Người tiêu dùng phải luôn cập nhật thông tin kỹ thuật của sản phẩm trước khi sử dụng 

hoặc liên hệ với bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết. 

•Công ty chú trọng phát triển ngành vật liệu xây dựng, thúc đẩy “tiến trình xanh” về sản 

xuất và ứng dụng phụ gia bê tông. 
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Green energy GE-004 

Vật Liệu Sản Xuất 
 

Được sản xuất từ nguyên liệu chính là Polyethylene Glycol Methacrylate hoạt tính 

 

 Phụ gia siêu dẻo kéo dài thời gian liên kết duy trì độ sụt 

 Giảm tới hơn 33% lượng dùng nước, tương ứng giảm lượng xi măng dùng 

 Cải thiện tính công tác và duy trì lên tới 180 phút. 

 Giảm lượng nước mặt và sự phân tách vật liệu, tăng tính đồng nhất của hỗn hợp bê 

tông, giảm sự co ngót bê tông, tăng tính đặc trắc bê tông và cải thiện khả năng chống thấm. 

 Không chứa clorua, không ăn mòn cốt thép, không chứa chất độc hại với con người, 

thân thiện môi trường. 

Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 loại F 
 

Ứng dụng 
 

 GE-003 được dùng như chất siêu dẻo kéo dài thời gian liên kết cho hỗn hợp bê tông 

đồng GE-004 được dùng như chất siêu dẻo kéo dài thời gian liên kết cho hỗn hợp bê tông 

đồng thời thúc đẩy cường độ phát triển cao và sớm hơn. 

 Nâng cao chất lượng bê tông, cải thiện tính công tác bê tông, tăng hiệu quả năng suất 

làm việc trong thi công công trình sử dụng bê tông. 

 Bê tông tự đầm … 

 Cấu kiện dầm cầu trụ cầu, các sàn dự ứng lực các công trình có kết cấu sắt thép bố trí 

dày đặc… 

 Các công trình bê tông khối lớn… 

 Các công trình cầu cảng hàng không, sân bay, đường cao tốc… 

 Bê tông chứa thành phần vật liệu cát đá chất lượng thấp và thành phần xi măng 

có khả năng thích ứng kém. 

 GE-004 Phù hợp cho những công trình yêu cầu bê tông mác ≤70 Mpa 
Tỷ Trọng: 1.06±0.02(20ºc) Dạng lỏng/ vàng nhạt 

Độ PH: 6±1(20ºc) 

Hàm Lượng sử dụng: 0.8÷1.5 lit/100g chất kết dính. 

 
Đóng Gói: 200 lít/phuy, 1000 lít/ thùng, hoặc cung cấp dạng bơm bồn tới 4000l/ bồn. 

 

Lưu ý sử dụng và bảo quản: 
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•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Sử dụng phụ gia phải trộn bằng máy không trộn bằng tay. 

•Hòa phụ gia vào lượng nước được định trước sau đó cho vào bê tông đã được trộn ướt. 

• Không nên cho phụ gia vào hỗn hợp bê tông khô 

•Khi sử dụng quá liều lượng phụ gia thì sẽ làm kéo dài thời gian đông kết của bê tông, 

nhưng không ảnh hưởng đến cường độ cuối cùng của bê tông. 

(nếu bê tông được bảo quản và bảo dưỡng đúng cách không rung lắc va trạm vào kết 

cấu thép trong bê tông ở độ tuổi ít ngày) 

• Màu sắc của sản phẩm có thể thay đổi một phần nhưng rất ít vì phần nguyên liệu sản 

phẩm được sản xuất ở nhiệt độ cao dẫn đến sự thay đổi nhưng không ảnh hưởng tới chất 

lượng của sản phẩm. 

• Bảo quản nơi bóng râm khô mát, thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu 

được bảo quản đúng cách. 

An Toàn sức khỏe: 

•Tránh tiếp xúc lâu trên da, trường hợp bị vấy bẩn, bắn vào miệng mắt thì cần tiến hành 

rửa sạch, và đến gặp bác sĩ để thăm khám. 

•Mọi vấn đề sinh thái học, rác thải vận chuyển cần phải theo quy chế hiện hành của địa 

phương. 

Trách Nhiệm: 

 Sự hài lòng của khách hàng là động lực lớn nhất của chúng tôi 

• Các thông tin kỹ thuật và các vấn đề liên quan tới việc thi công và sử dụng sản phẩm 

công ty đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế. 

• Nhân viên kỹ thuật của công ty sẽ định kỳ đến thăm hỏi, tư vấn kỹ thuật, cập nhập 

tình hình của khách hàng để điều chỉnh kịp thời. 

• Công ty sẽ định kỳ tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kỹ thuật. 
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• Người tiêu dùng phải luôn cập nhật thông tin kỹ thuật của sản phẩm trước khi sử dụng 

hoặc liên hệ với bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết. 

•Công ty chú trọng phát triển ngành vật liệu xây dựng, thúc đẩy “tiến trình xanh” về sản 

xuất và ứng dụng phụ gia bê tông. 
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Green energy GE-005 

Vật Liệu Sản Xuất 
 

Được sản xuất từ nguyên liệu chính là Polyethylene Glycol Methacrylate hoạt tính 

 

 Phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian liên kết duy trì độ sụt 

 Giảm tới hơn 22% lượng dùng nước, tương ứng giảm lượng xi măng dùng 

 Cải thiện tính công tác và duy trì lên tới 90 phút. 

 Giảm lượng nước mặt, sự phân tách vật liệu, tăng tính đồng nhất của hỗn hợp bê tông, 

giảm sự co ngót bê tông, tăng tính đặc trắc bê tông và cải thiện khả năng chống thấm. 

 Không chứa clorua, không ăn mòn cốt thép, không chứa chất độc hại với con người, 

thân thiện môi trường. 

Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 loại F và G 
 

Ứng dụng 
 

 GE-005 được dùng như chất siêu dẻo kéo dài thời gian liên kết cho hỗn hợp bê tông 

tăng cường độ sớm R3, R7. 

 Nâng cao chất lượng bê tông, cải thiện tính công tác bê tông, tăng hiệu quả năng suất 

làm việc trong thi công công trình sử dụng bê tông. 

 Thích hợp cho những công trình đường, sàn, công nghiệp các công trình dân dụng, 

thủy điện … 

 Công trình kết cấu móng ,cọc khoan nhồi, sàn, cột … 

 Kết cầu móng bê tông khối lớn … 

 Các loại cọc cấu kiến dầm sàn đúc sẵn … 

 Các cấu kiện cọc ép bê tông… 

 Các công trình cầu cảng hàng không, sân bay, đường cao tốc… 

 Bê tông chứa thành phần vật liệu cát đá chất lượng thấp và thành phần xi măng 

có khả năng thích ứng kém. 

GE-005 Phù hợp cho những công trình yêu cầu bê tông mác ≤50 

 

Tỷ Trọng: 1.06±0.02(20ºc) Dạng lỏng/ vàng nhạt 

 

Độ PH: 6±1(20ºc) 

Hàm Lượng sử dụng: 0.8÷1.5 lit/100g chất kết dính. 

 
Đóng Gói: 200 lít/phuy, 1000 lít/ thùng, hoặc cung cấp dạng bơm bồn tới 4000l/ bồn. 
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Lưu ý sử dụng và bảo quản: 

 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Sử dụng phụ gia phải trộn bằng máy không trộn bằng tay. 

•Hòa phụ gia vào lượng nước được định trước sau đó cho vào bê tông đã được trộn ướt. 

• Không nên cho phụ gia vào hỗn hợp bê tông khô 

•Khi sử dụng quá liều lượng phụ gia thì sẽ làm kéo dài thời gian đông kết của bê tông, 

nhưng không ảnh hưởng đến cường độ cuối cùng của bê tông. 

(nếu bê tông được bảo quản và bảo dưỡng đúng cách không rung lắc va trạm vào kết 

cấu thép trong bê tông ở độ tuổi ít ngày) 

• Màu sắc của sản phẩm có thể thay đổi một phần nhưng rất ít vì phần nguyên liệu sản 

phẩm được sản xuất ở nhiệt độ cao dẫn đến sự thay đổi nhưng không ảnh hưởng tới chất 

lượng của sản phẩm. 

• Bảo quản nơi bóng râm khô mát, thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu 

được bảo quản đúng cách. 

An Toàn sức khỏe: 

•Tránh tiếp xúc lâu trên da, trường hợp bị vấy bẩn, bắn vào miệng mắt thì cần tiến hành 

rửa sạch, và đến gặp bác sĩ để thăm khám. 

•Mọi vấn đề sinh thái học, rác thải vận chuyển cần phải theo quy chế hiện hành của địa 

phương. 

Trách Nhiệm: 

 Sự hài lòng của khách hàng là động lực lớn nhất của chúng tôi 

• Các thông tin kỹ thuật và các vấn đề liên quan tới việc thi công và sử dụng sản phẩm 

công ty đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế. 
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• Nhân viên kỹ thuật của công ty sẽ định kỳ đến thăm hỏi, tư vấn kỹ thuật, cập nhập 

tình hình của khách hàng để điều chỉnh kịp thời. 

• Công ty sẽ định kỳ tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kỹ thuật. 

• Người tiêu dùng phải luôn cập nhật thông tin kỹ thuật của sản phẩm trước khi sử dụng 

hoặc liên hệ với bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết. 

•Công ty chú trọng phát triển ngành vật liệu xây dựng, thúc đẩy “tiến trình xanh” về sản 

xuất và ứng dụng phụ gia bê tông. 
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Green energy GE-006 

Vật Liệu Sản Xuất 
 

Được sản xuất từ nguyên liệu chính là Polyethylene Glycol Methacrylate hoạt tính 

 

 GE-006 Phụ gia siêu giảm nước (siêu dẻo) 

 Giảm tới hơn 40% lượng dùng nước, tương ứng giảm lượng xi măng dùng. 

 Tăng cường độ cao ở độ tuổi sớm ngày, tránh được sự phân tách vật liệu, tăng tính 

công tác, giảm thiểu tối đa vết nứt do co ngót khi bê tông được sấy ở nhiệt độ cao. 

 Không chứa clorua, không ăn mòn cốt thép, không chứa chất độc hại với con người, 

thân thiện môi trường. 

Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 loại F 
 

Ứng dụng 
 

 GE-006 được dùng như chất siêu dẻo kéo dài thời gian liên kết cho hỗn hợp bê tông. 

 Nâng cao chất lượng bê tông, cải thiện tính công tác bê tông, tăng hiệu quả năng suất 

làm việc trong thi công công trình sử dụng bê tông. 

 Bê tông cấu kiện cọc quay ly tâm … 

 Các công trình cầu cảng hàng không, sân bay, đường cao tốc… 

 Các cấu kiện đúc sẵn, dầm sàn, các cấu kiện dự ứng lực yêu cầu mác cao… 

 GE-006 Phù hợp cho những công trình yêu cầu bê tông mác <100 Mpa. 

Tỷ Trọng: 1.06±0.02(20ºc) Dạng lỏng/ vàng nhạt 

 

Độ PH: 6±1(20ºc) 

Hàm Lượng sử dụng: 0.8÷1.5 lit/100g chất kết dính. 

 
Đóng Gói: 200 lít/phuy, 1000 lít/ thùng, hoặc cung cấp dạng bơm bồn tới 4000l/ bồn. 

 

Lưu ý sử dụng và bảo quản: 

 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 
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•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Sử dụng phụ gia phải trộn bằng máy không trộn bằng tay. 

•Hòa phụ gia vào lượng nước được định trước sau đó cho vào bê tông đã được trộn ướt. 

• Không nên cho phụ gia vào hỗn hợp bê tông khô 

•Khi sử dụng quá liều lượng phụ gia thì sẽ làm kéo dài thời gian đông kết của bê tông, 

nhưng không ảnh hưởng đến cường độ cuối cùng của bê tông. 

(nếu bê tông được bảo quản và bảo dưỡng đúng cách không rung lắc va trạm vào kết 

cấu thép trong bê tông ở độ tuổi ít ngày) 

• Màu sắc của sản phẩm có thể thay đổi một phần nhưng rất ít vì phần nguyên liệu sản 

phẩm được sản xuất ở nhiệt độ cao dẫn đến sự thay đổi nhưng không ảnh hưởng tới chất 

lượng của sản phẩm. 

• Bảo quản nơi bóng râm khô mát, thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu 

được bảo quản đúng cách. 

An Toàn sức khỏe: 

•Tránh tiếp xúc lâu trên da, trường hợp bị vấy bẩn, bắn vào miệng mắt thì cần tiến hành 

rửa sạch, và đến gặp bác sĩ để thăm khám. 

•Mọi vấn đề sinh thái học, rác thải vận chuyển cần phải theo quy chế hiện hành của địa 

phương. 

Trách Nhiệm: 

 Sự hài lòng của khách hàng là động lực lớn nhất của chúng tôi 

• Các thông tin kỹ thuật và các vấn đề liên quan tới việc thi công và sử dụng sản phẩm 

công ty đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế. 

• Nhân viên kỹ thuật của công ty sẽ định kỳ đến thăm hỏi, tư vấn kỹ thuật, cập nhập 

tình hình của khách hàng để điều chỉnh kịp thời. 

• Công ty sẽ định kỳ tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kỹ thuật. 

• Người tiêu dùng phải luôn cập nhật thông tin kỹ thuật của sản phẩm trước khi sử dụng 

hoặc liên hệ với bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết. 

•Công ty chú trọng phát triển ngành vật liệu xây dựng, thúc đẩy “tiến trình xanh” về sản 

xuất và ứng dụng phụ gia bê tông. 
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Green energy GE-007 

Vật Liệu Sản Xuất 
 

Được sản xuất từ nguyên liệu chính là Polyethylene Glycol Methacrylate hoạt tính 

 

 Phụ gia hóa dẻo kéo dài thời gian liên kết duy trì độ sụt. 

 Giảm tới hơn 30% lượng dùng nước, tương ứng giảm lượng xi măng dùng. 

 Cải thiện tính công tác và duy trì lên tới 90 phút. 

 Giảm lượng nước mặt và sự phân tách vật liệu, tăng tính đồng nhất của hỗn hợp bê 

tông, giảm sự co ngót bê tông, tăng tính đặc trắc bê tông và cải thiện khả năng chống thấm. 

 Không chứa clorua, không ăn mòn cốt thép, không chứa chất độc hại với con người, 

thân thiện môi trường. 

Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 loại F và G. 
 

Ứng dụng 
 

 GE-007 được dùng như chất siêu dẻo kéo dài thời gian liên kết cho hỗn hợp bê tông. 

 Nâng cao chất lượng bê tông, cải thiện tính công tác bê tông, tăng hiệu quả năng suất 

làm việc trong thi công công trình sử dụng bê tông. 

 Thích hợp cho những công trình đường, sàn, công nghiệp các công trình dân dụng, 

thủy điện … 

 Bê tông cấu kiện cọc vuông bê tông, cọc ống , sàn dự ứng lực… 

 Các công trình cầu cảng hàng không, sân bay, đường cao tốc đường sắt trên cao… 

 Bê tông chứa thành phần vật liệu cát đá chất lượng thấp và thành phần xi măng 

có khả năng thích ứng kém. 

GE-007 Phù hợp cho những công trình yêu cầu bê tông mác ≤60 Mpa 

 

Tỷ Trọng: 1.06±0.02(20ºc) Dạng lỏng/ vàng nhạt 

 

Độ PH: 6±1(20ºc) 

Hàm Lượng sử dụng: 0.8÷1.5 lit/100g chất kết dính. 

 
Đóng Gói: 200 lít/phuy, 1000 lít/ thùng, hoặc cung cấp dạng bơm bồn tới 4000l/ bồn. 

 

Lưu ý sử dụng và bảo quản: 
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•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Sử dụng phụ gia phải trộn bằng máy không trộn bằng tay. 

•Hòa phụ gia vào lượng nước được định trước sau đó cho vào bê tông đã được trộn ướt. 

• Không nên cho phụ gia vào hỗn hợp bê tông khô 

•Khi sử dụng quá liều lượng phụ gia thì sẽ làm kéo dài thời gian đông kết của bê tông, 

nhưng không ảnh hưởng đến cường độ cuối cùng của bê tông. 

(nếu bê tông được bảo quản và bảo dưỡng đúng cách không rung lắc va trạm vào kết 

cấu thép trong bê tông ở độ tuổi ít ngày) 

• Màu sắc của sản phẩm có thể thay đổi một phần nhưng rất ít vì phần nguyên liệu sản 

phẩm được sản xuất ở nhiệt độ cao dẫn đến sự thay đổi nhưng không ảnh hưởng tới chất 

lượng của sản phẩm. 

• Bảo quản nơi bóng râm khô mát, thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu 

được bảo quản đúng cách. 

An Toàn sức khỏe: 

•Tránh tiếp xúc lâu trên da, trường hợp bị vấy bẩn, bắn vào miệng mắt thì cần tiến hành 

rửa sạch, và đến gặp bác sĩ để thăm khám. 

•Mọi vấn đề sinh thái học, rác thải vận chuyển cần phải theo quy chế hiện hành của địa 

phương. 

Trách Nhiệm: 

 Sự hài lòng của khách hàng là động lực lớn nhất của chúng tôi 

• Các thông tin kỹ thuật và các vấn đề liên quan tới việc thi công và sử dụng sản phẩm 

công ty đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế. 

• Nhân viên kỹ thuật của công ty sẽ định kỳ đến thăm hỏi, tư vấn kỹ thuật, cập nhập 

tình hình của khách hàng để điều chỉnh kịp thời. 

• Công ty sẽ định kỳ tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kỹ thuật. 
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• Người tiêu dùng phải luôn cập nhật thông tin kỹ thuật của sản phẩm trước khi sử dụng 

hoặc liên hệ với bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết. 

•Công ty chú trọng phát triển ngành vật liệu xây dựng, thúc đẩy “tiến trình xanh” về sản 

xuất và ứng dụng phụ gia bê tông. 
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Green energy GE-008 

Vật Liệu Sản Xuất 
 

Được sản xuất từ nguyên liệu chính là Polyme hoạt tính 

 

 Phụ gia chống thấm dung cho bê tông 

 Giảm tới hơn 8% lượng dùng nước, tương ứng giảm lượng xi măng dùng. 

 Giảm lượng nước mặt và sự phân tách vật liệu, tăng tính đồng nhất của hỗn hợp bê 

tông, giảm sự co ngót bê tông, tăng tính đặc trắc bê tông và tang khả năng chống thấm. 

 Không chứa clorua, không ăn mòn cốt thép, không chứa chất độc hại với con người, 

thân thiện môi trường. 

Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 
 

Ứng dụng 
 

 Nâng cao chất lượng bê tông, cải thiện tính công tác bê tông, tăng hiệu quả năng suất 

làm việc trong thi công công trình sử dụng bê tông. 

 Thích hợp cho những công trình đường, sàn, công nghiệp các công trình dân dụng, 

thủy điện … 

 

Bê tông chống thấm tầng hầm, sàn mái, tường vây bồn chứa, bể, silo chứa nước. 

 

Tỷ Trọng: 1.06±0.02(20ºc) Dạng lỏng/ vàng nhạt 

 

Độ PH: 6±1(20ºc) 

 

Hàm Lượng sử dụng: 

 

Phụ gia chống thấm GE-008: 0.3÷0.5 lit/100g chất kết dính 

Phụ gia siêu dẻo : 0.6÷1.2 lit/100g chất kết dính. 

(Lưu ý: cần thử nghiệm trước khi đưa ra hàm lượng tối ưu). 

 
Đóng Gói: 200 lít/phuy, 1000 lít/ thùng, hoặc cung cấp dạng bơm bồn tới 4000l/ bồn. 

 

Lưu ý sử dụng và bảo quản: 
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•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Sử dụng phụ gia phải trộn bằng máy không trộn bằng tay. 

•Hòa phụ gia vào lượng nước được định trước sau đó cho vào bê tông đã được trộn ướt. 

• Không nên cho phụ gia vào hỗn hợp bê tông khô 

•Khi sử dụng quá liều lượng phụ gia thì sẽ làm kéo dài thời gian đông kết của bê tông, 

nhưng không ảnh hưởng đến cường độ cuối cùng của bê tông. 

(nếu bê tông được bảo quản và bảo dưỡng đúng cách không rung lắc va trạm vào kết 

cấu thép trong bê tông ở độ tuổi ít ngày) 

• Màu sắc của sản phẩm có thể thay đổi một phần nhưng rất ít vì phần nguyên liệu sản 

phẩm được sản xuất ở nhiệt độ cao dẫn đến sự thay đổi nhưng không ảnh hưởng tới chất 

lượng của sản phẩm. 

• Bảo quản nơi bóng râm khô mát, thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu 

được bảo quản đúng cách. 

An Toàn sức khỏe: 

•Tránh tiếp xúc lâu trên da, trường hợp bị vấy bẩn, bắn vào miệng mắt thì cần tiến hành 

rửa sạch, và đến gặp bác sĩ để thăm khám. 

•Mọi vấn đề sinh thái học, rác thải vận chuyển cần phải theo quy chế hiện hành của địa 

phương. 

Trách Nhiệm: 

 Sự hài lòng của khách hàng là động lực lớn nhất của chúng tôi 

• Các thông tin kỹ thuật và các vấn đề liên quan tới việc thi công và sử dụng sản phẩm 

công ty đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế. 

• Nhân viên kỹ thuật của công ty sẽ định kỳ đến thăm hỏi, tư vấn kỹ thuật, cập nhập 

tình hình của khách hàng để điều chỉnh kịp thời. 

• Công ty sẽ định kỳ tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kỹ thuật. 
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• Người tiêu dùng phải luôn cập nhật thông tin kỹ thuật của sản phẩm trước khi sử dụng 

hoặc liên hệ với bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết. 

•Công ty chú trọng phát triển ngành vật liệu xây dựng, thúc đẩy “tiến trình xanh” về sản 

xuất và ứng dụng phụ gia bê tông. 
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Green energy GE-010 

Vật Liệu Sản Xuất 
 

Được sản xuất từ nguyên liệu chính là Polyethylene Glycol Methacrylate hoạt tính 

 

 GE-010  Phụ gia siêu giảm nước (siêu dẻo) 

 Giảm tới hơn 40% lượng dùng nước, tương ứng giảm lượng xi măng dùng 

 Tăng cường độ cao ở độ tuổi sớm ngày, tránh được sự phân tách vật liệu, tăng tính 

công tác, giảm thiểu tối đa vết nứt do co ngót khi bê tông được sấy ở nhiệt độ cao. 

 Không chứa clorua, không ăn mòn cốt thép, không chứa chất độc hại với con người, 

thân thiện môi trường. 

Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 loại F 
 

Ứng dụng 
 

 GE-010 được dùng như chất siêu dẻo kéo dài thời gian liên kết cho hỗn hợp bê tông. 

 Nâng cao chất lượng bê tông, cải thiện tính công tác bê tông, tăng hiệu quả năng suất 

làm việc trong thi công công trình sử dụng bê tông. 

 Bê tông cấu kiện cọc quay ly tâm … 

 Các công trình cầu cảng hàng không, sân bay, đường cao tốc… 

 Các cấu kiện đúc sẵn dầm sàn các cấu kiện dự ứng lực yêu cầu mác cao… 

GE-010 Phù hợp cho những công trình yêu cầu bê tông mác <100 Mpa. 

Tỷ Trọng: 1.06±0.02(20ºc) Dạng lỏng/ vàng nhạt 

 

Độ PH: 6±1(20ºc) 

Hàm Lượng sử dụng: 0.8÷1.5 lit/100g chất kết dính. 

 
Đóng Gói: 200 lít/phuy, 1000 lít/ thùng, hoặc cung cấp dạng bơm bồn tới 4000l/ bồn. 

 

Lưu ý sử dụng và bảo quản: 

 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 



 Đường D3 – khu D – KCN Phố Nối A – xã Lạc Hồng - huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên 
 02213767582 

lunengtonghop@gmail.com 

http://greenenergyPG.com 

 

 

 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Sử dụng phụ gia phải trộn bằng máy không trộn bằng tay. 

•Hòa phụ gia vào lượng nước được định trước sau đó cho vào bê tông đã được trộn ướt. 

• Không nên cho phụ gia vào hỗn hợp bê tông khô 

•Khi sử dụng quá liều lượng phụ gia thì sẽ làm kéo dài thời gian đông kết của bê tông, 

nhưng không ảnh hưởng đến cường độ cuối cùng của bê tông. 

(nếu bê tông được bảo quản và bảo dưỡng đúng cách không rung lắc va trạm vào kết 

cấu thép trong bê tông ở độ tuổi ít ngày) 

• Màu sắc của sản phẩm có thể thay đổi một phần nhưng rất ít vì phần nguyên liệu sản 

phẩm được sản xuất ở nhiệt độ cao dẫn đến sự thay đổi nhưng không ảnh hưởng tới chất 

lượng của sản phẩm. 

• Bảo quản nơi bóng râm khô mát, thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu 

được bảo quản đúng cách. 

An Toàn sức khỏe: 

•Tránh tiếp xúc lâu trên da, trường hợp bị vấy bẩn, bắn vào miệng mắt thì cần tiến hành 

rửa sạch, và đến gặp bác sĩ để thăm khám. 

•Mọi vấn đề sinh thái học, rác thải vận chuyển cần phải theo quy chế hiện hành của địa 

phương. 

Trách Nhiệm: 

 Sự hài lòng của khách hàng là động lực lớn nhất của chúng tôi 

• Các thông tin kỹ thuật và các vấn đề liên quan tới việc thi công và sử dụng sản phẩm 

công ty đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế. 

• Nhân viên kỹ thuật của công ty sẽ định kỳ đến thăm hỏi, tư vấn kỹ thuật, cập nhập 

tình hình của khách hàng để điều chỉnh kịp thời. 

• Công ty sẽ định kỳ tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kỹ thuật. 

• Người tiêu dùng phải luôn cập nhật thông tin kỹ thuật của sản phẩm trước khi sử dụng 

hoặc liên hệ với bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết. 

•Công ty chú trọng phát triển ngành vật liệu xây dựng, thúc đẩy “tiến trình xanh” về sản 

xuất và ứng dụng phụ gia bê tông. 
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Green energy GE-011 

Vật Liệu Sản Xuất 
 

Được sản xuất từ nguyên liệu chính là Polyethylene Glycol Methacrylate hoạt tính 

 

 Phụ gia siêu dẻo kéo dài thời gian liên kết duy trì độ sụt. 

 Giảm tới hơn 35% lượng dùng nước, tương ứng giảm lượng xi măng dùng. 

 Cải thiện tính công tác và duy trì lên tới hơn 120 phút. 

 Giảm lượng nước mặt và sự phân tách vật liệu, tăng tính đồng nhất của hỗn hợp bê 

tông, giảm sự co ngót bê tông, tăng tính đặc trắc bê tông và cải thiện khả năng chống thấm. 

 Không chứa clorua, không ăn mòn cốt thép, không chứa chất độc hại với con người, 

thân thiện môi trường. 

Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 loại F 
 

Ứng dụng 
 

 Nâng cao chất lượng bê tông cải thiện tính công tác bê tông tăng hiệu quả. 

 Thích hợp cho các công trình bê tông khối lớn… 

 Công trình bê tông cọc khoan nhồi… 

 Các công trình cầu cảng hàng không, sân bay, đường cao tốc… 

 Bê tông chứa thành phần vật liệu cát đá chất lượng thấp và thành phần xi măng 

có khả năng thích ứng kém. 

GE-011 Phù hợp cho những công trình yêu cầu bê tông mác <60Mpa 

 

Tỷ Trọng: 1.06±0.02(20ºc) Dạng lỏng/ vàng nhạt 

 

Độ PH: 6±1(20ºc) 

Hàm Lượng sử dụng: 0.8÷1.5 lit/100g chất kết dính. 

 
Đóng Gói: 200 lít/phuy, 1000 lít/ thùng, hoặc cung cấp dạng bơm bồn tới 4000l/ bồn. 

 

Lưu ý sử dụng và bảo quản: 

 

•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 
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•Khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra sự tương thích với vật liệu, cát đá, xi, tro bay …. để 

đưa ra hàm lượng tối ưu. 

•Khi trộn lẫn với các loại phụ gia giảm nước khác phải kiểm tra độ tương thích giữa các 

loại phụ gia giảm nước với nhau. 

•Sử dụng phụ gia phải trộn bằng máy không trộn bằng tay. 

•Hòa phụ gia vào lượng nước được định trước sau đó cho vào bê tông đã được trộn ướt. 

• Không nên cho phụ gia vào hỗn hợp bê tông khô 

•Khi sử dụng quá liều lượng phụ gia thì sẽ làm kéo dài thời gian đông kết của bê tông, 

nhưng không ảnh hưởng đến cường độ cuối cùng của bê tông. 

(nếu bê tông được bảo quản và bảo dưỡng đúng cách không rung lắc va trạm vào kết 

cấu thép trong bê tông ở độ tuổi ít ngày) 

• Màu sắc của sản phẩm có thể thay đổi một phần nhưng rất ít vì phần nguyên liệu sản 

phẩm được sản xuất ở nhiệt độ cao dẫn đến sự thay đổi nhưng không ảnh hưởng tới chất 

lượng của sản phẩm. 

• Bảo quản nơi bóng râm khô mát, thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu 

được bảo quản đúng cách. 

An Toàn sức khỏe: 

•Tránh tiếp xúc lâu trên da, trường hợp bị vấy bẩn, bắn vào miệng mắt thì cần tiến hành 

rửa sạch, và đến gặp bác sĩ để thăm khám. 

•Mọi vấn đề sinh thái học, rác thải vận chuyển cần phải theo quy chế hiện hành của địa 

phương. 

Trách Nhiệm: 

 Sự hài lòng của khách hàng là động lực lớn nhất của chúng tôi 

• Các thông tin kỹ thuật và các vấn đề liên quan tới việc thi công và sử dụng sản phẩm 

công ty đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế. 

• Nhân viên kỹ thuật của công ty sẽ định kỳ đến thăm hỏi, tư vấn kỹ thuật, cập nhập 

tình hình của khách hàng để điều chỉnh kịp thời. 

• Công ty sẽ định kỳ tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kỹ thuật. 

• Người tiêu dùng phải luôn cập nhật thông tin kỹ thuật của sản phẩm trước khi sử dụng 

hoặc liên hệ với bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết. 

•Công ty chú trọng phát triển ngành vật liệu xây dựng, thúc đẩy “tiến trình xanh” về sản 

xuất và ứng dụng phụ gia bê tông. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Công ty cung cấp dịch vụ bán hàng kiêm tư vấn kỹ thuật. 

 Nhân viên kỹ thuật của công ty sẽ định kỳ đến thăm hỏi, cập nhập tình 

hình của khách hàng để điểu chỉnh kịp thời 

 Công ty sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình sử dụng  

các loại vật liệu mới trên thị trường để nâng cao chất lượng sản phẩm  

và giảm thiểu giá thành sản xuất. 

 Công ty sẽ định kỳ tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kỹ thuật để 

chăm sóc và tư vấn kỹ thuật cho khách hàng. 

 Công ty có trách nhiệm cung cấp sản phẩm, tư vấn và hướng dẫn kỹ 

thuật. Trước khi sử dụng sản phẩm, khách hàng nên trao đổi trước với 

nhân viên kỹ thuật của chúng tôi hoặc tìm hiểu kỹ các thông tin kỹ thật 

của sản phẩm. 

 Công ty chú trọng phát triển ngành vật liệu xây dựng, thúc đẩy “tiến 

trình xanh” về sản xuất và ứng dụng phụ gia bê tông. 
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- Địa chỉ: xã Quảng  Điền, huyện Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

- Tổng diện tích: 660 ha 

- Tổng vốn đầu tư: 4520 tỷ VND 
 
 

 

 

 

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Châu Sơn - phường Châu Sơn – thành phố Phủ Lý - 

tỉnh Hà Nam 

Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Trường Sơn chuyên sản xuất cột bê tông ly 

tâm dự ứng lực, cọc móng bê tông ly tâm dự ứng lực, cung cấp cho hầu hết các 

côg trình xây lắp điện tại Việt Nam, 
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- Dự án: CẦU ĐƯỜNG DẪN VÀO HẦM ĐÈO CẢ 

- Địa chỉ : Xã Hòa Xuân, Huyện Đông Hòa Phú Yên 

- Đơn vị cấp bê tông : Trạm bê tông Hải Thạch 

- Đơn vị cấp phụ gia bê tông: Sika, Mapei, Green 
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- Dự án: CẦU VƯỢT NÚT GIAO LONG BIÊN 

- Địa chỉ: Long Biên – Gia Lâm – Hà Nội 

- Đơn vị cấp bê tông: Bê tông Petrolimex 

- Đơn vị cấp phụ gia bê tông: Sika, Green energy, Biffi ... 
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- Dự án: KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LAC 

- Địa chỉ: Thạch Thất – Hà Nội 

- Đơn vị cấp bê tông: Bê tông Licogi 12.1, Bê Tông A+ 

- Đơn vị cấp phụ gia bê tông: Green Energy, Biffi ... 
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- Dự án: CHUNG CƯ TỨ HIỆP PLAZA 

- Địa chỉ: Tứ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội 

- Đơn vị cấp bê tông: Licogi 12.1 

- Đơn vị cấp phụ gia bê tông: Green Energy, Hưng Hải ... 
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- Dự án: CẦU HỒNG KÔNG – CHU HẢI – MA CA0 

- Địa chỉ: Hồng Kông 

- Đơn vị cấp bê tông: Bê Tông Star 

- Đơn vị cấp phụ gia bê tông: Green Energy 
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* Công Ty CP Khoáng Sản FECON 

Cụm công nghiệp Thi Sơn, Xã Kim Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam. 
 

* công ty TNHH đầu tư xây dựng SHB Việt Nam 

Thôn Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. 
 

* Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Lắp Trường Sơn 

KCN Châu Sơn- Phường Châu Sơn- Thành Phố Phủ Lý- Tỉnh Hà Nam. 
 

* Công ty TNHH khu công nghiệp Texhong Việt Nam 

KCN cảng biển Hải Hà, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. 
 

* Công ty TNHH HD GREEN 

Tổ 2A, phường Hà Lầm, tp Hạ Long, Quảng Ninh. 
 

* Công ty cổ phần cọc bê tông đúc sẵn ThăngLong 

số nhà 300, đường Nguyễn Văn Cừ, p. Bồ Đề,q. Long Biên, hà Nội. 
 

* Công ty CP đầu tư thương mại Thăng Long 

tòa nhà Thăng Long, khu đô thị Mới, đường 188, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. 
 

* Công ty cổ phần bê tông xây dựng A+ 

thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tp Hà Nội. 
 

* công ty TNHH cọc ống Kiến Hoa- Đất Việt 

Km 78, quốc lộ 5, thôn Lương Xá, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. 
 

* Công ty Cổ phần 12.1 
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số nhà 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. 
 

* Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Hà 

cụm công nghiệp Kim Sơn, xã Kim Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. 
 

* Hợp tác xã vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ 

thôn Mậu Lâm, phường Khai Quang, tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 
 

* Công ty TNHH Bê tông 999 

km 28, QL 6A, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nôi. 
 

* công ty cổ phần bê tông thương phẩm XK Việt Mỹ 

phố Khánh Tân, p Ninh Khánh, tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 
 

* doanh nghiệp tư nhân trung tâm dịch vụ thương nghiệp và xây lắp 

tổ 27,p Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên. 
 

* công ty cổ phần Phúc Hưng 

thôn Dĩnh Tân- xã Tân Dĩnh- Huyện Lạng Giang- tỉnh Bắc Giang. 
 

* Công Ty cổ phần bê tông Bắc Ninh 

số 263- đường Lí Thường Kiệt- khu 6- phường Thị Cầu- tp Bắc Ninh- tỉnh Bắc Ninh. 
 

* công ty cổ phần bê tông thương phẩm Quế Võ 

thôn Vũ Dương-xã Bồng Lai- Huyện Quế Võ- tỉnh Bắc ninh. 
 

* Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sao Mai 

tổ 1- tân thành- xã Tân Quang- tp sông công- tỉnh Thái Nguyên. 
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* công ty cổ phần sản xuất và xây dựng Trường Phát 

thôn vĩnh lộc- xã tân tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 


