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GIỚI THIỆU VỀ GẠCH BÊ TÔNG THĂNG LONG 

Gạch bê tông Thăng Long do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và sản xuất gạch cao cấp Thăng 

Long sản xuất trên dây truyền công nghệ tiên tiến. 

Gạch được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6477:1999, với chất liệu là bê tông (xi măng, 

cát sỏi và nguyên phụ liệu), có kết cấu rỗng. Gạch có nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại gạch 

truyền thống khác: 

 Gạch bê tông có thể được sản xuất để đáp ứng nhiều yêu cầu cường độ chịu lực khác nhau. 

Mác gạch tối thiểu là 50, và có thể sản xuất gạch có cường độ chịu lực cao cho các công 

trình đặc biệt. 

 Khả năng cách âm, cách nhiệt tốt do có kết cấu rỗng. 

 Khả năng chống thấm cao, ít đóng rong rêu. Độ hút ẩm dưới 7%. 

 Xây gạch Block bê tông tạo ra tường phẳng và thẳng do đó tiết kiệm vữa xây trát so với 

gạch đất nung. 

 Biện pháp thi công như gạch đất nung. 

 Giá thành công trình giảm nhiều so với gạch đất nung. So sánh với giá gạch đất nung hiện 

tại thì giá Gạch bê tông Thăng Long giảm ít nhất 50% so với gạch đất nung truyền thống. 

 Thân thiện mới môi trường vì không sử dụng đất trồng trọt làm nguyên liệu. 

 Có thể sản xuất với kích thước hình học và cường độ gạch tùy theo yêu cầu của khách hàng. 

 Độ bền, độ thẩm mỹ cao hơn nhiều so với gạch nung. Thông thường khi sử dụng xây tường 

rào hoặc nhà xưởng thì không cần phải trát hoàn thiện mặt ngoài. 

Sản phẩm gạch block bê tông Thăng Long với nhiều ưu điểm vượt trội nên rất thích hợp để xây 

dựng các công trình dân dụng, các công trình công cộng hiện đại.  

Chợ xây dựng là nhà phân phối chính thức cho sản phẩm gạch bê tông Thăng Long. Chúng tôi rất 

vui được phục vụ nhu cầu của khách hàng. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SẢN PHẨM 
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MỘT SỐ SO SÁNH ĐÁNH GIÁ 
 

  

GBTL – 09 G03 
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GẠCH BÊ TÔNG GẠCH ĐẤT NUNG 
CHỈ TIÊU SO SÁNH (Gạch Thăng Long) 

GBTL – 09 
(Gạch Đồng Nai) 

G03 
390x190x90 190 x 90 x 45 Kích thước 

(Dùng để xây tường 10cm) (Xây tường 10cm) 
Diện tích (m2/viên) 0,0741 0,00855 
Trọng lượng (kg/viên) 10 1,35 
Cường độ nén 50 -100 50 
Độ hút nước tối đa % 7.8   
Trọng lượng (kg/m2) 134,95 163,74 
Định mức xây (viên/m2) 13,50 116,96 

Viên  4.500,00 1.030,00 Đơn Giá 
M2 60.728,74 120.467,84 

 

SẢN PHẨM 

Kích thước Trọng 
lượng Số lượng Khối lượng 

STT Mã Hiệu 
(mm) (kg/viên) (viên/m2) (kg/m2) 

1 GBTL-09 90 x 190 x 390 10 13,5 135 
2 GBTL-15 150 x 190 x 390 14.5 13,5 196 

 

GBTL-15 GBTL-09 

HƯỚNG DẪN TRỘN VỮA 

Sử dụng xi măng PC30 

Tính cho 1m3 vữa Tính cho 1 bao xi măng Vật liệu ĐVT
Vữa mác 75 Vữa mác 100 Vữa mác 75 Vữa mác 100 

Xi măng Kg 255 325 50 50 

Cát vàng M3 0,953 0,9 0,187 0,138 
Nước Lít 260 260 50 40 
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Sử dụng xi măng PC40 

Tính cho 1m3 vữa Tính cho 1 bao xi măng 
Vật liệu ĐVT 

Vữa mác 75 Vữa mác 100 Vữa mác 75 Vữa mác 
100 

Xi măng Kg 215 300 50 50 
Cát vàng M3 0,98 0,91 0,288 0,152 
Nước Lít 260 260 60 43 

 

MỘT SỐ CHÚ Ý KHI XÂY 
Kỹ thuật xây tường bằng gạch block bê tông Thăng Long tương tự như gạch đất nung. Khi sử dụng, 
cần lưu ý những điểm cơ bản như sau: 

 Khi trải vữa xây, cần rải vữa thật đều, kín và tránh cho vữa rơi xuống lỗ rỗng. Khi cần có độ 
bền cao cho tường, có thể dùng cốt thép chịu lực đặt dọc theo chiều dài của tường, cách 
nhau từ 40cm đến 60cm (trong trường hợp xây tường trùng mạch). 

 Do gạch block có độ hút nước thấp nên trong quá trình xây không cần phải ngâm nước hoặc 
tưới nước cho gạch. 

 Khi trộn vữa xây cần hạn chế lượng nước vừa đủ. Trộn kỹ, thật đều và nếu trộn đúng qui 
định thì vữa chỉ vừa ẩm, liên kết khối xây sẽ rất tốt. Dung lượng nước quá quy định sẽ làm 
giảm chất lượng khối xây do hiện tượng co ngót không đều giữa mạch và vữa xây. 

 Gạch block bê tông không hút nước và có bề mặt nhám nên khi trát tường không cần phải 
tưới nước trước. Khi xây tường bằng gạch block thì lượng vữa xây, trát rất tiết kiệm nên 
khuyến cáo nên dùng vữa xây mác 75 hoặc 100 để xây. 
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