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GIỚI THIỆU VỀ SECOIN 
Secoin là Công ty hàng đầu Đông Nam Á về sản xuất vật liệu xây dựng không nung đặc biệt là 
những sản phẩm gạch, ngói làm từ xi măng với hệ thống gồm 4 nhà máy sản xuất gạch ngói không 
nung lớn nhất Việt nam cùng trang thiết bị hiện đại của Châu Âu. Sản phẩm gạch, ngói mang 
thương hiệu Secoin không chỉ chiếm lĩnh thị trường Việt Nam mà còn được tiêu thụ trên 20 quốc 
gia tại khắp các Châu lục. 

NGÓI MÀU SECOIN 

Ngói mầu Secoin là sản phẩm ngói mầu duy nhất tại Việt nam được sản xuất theo công nghệ ép ướt 
trên dây chuyền thiết bị đồng bộ hiện đại nhất thế giới của Nhật Bản. Với những tính năng vượt trội 
so với những vật liệu lợp khác: nhẹ hơn tới 20%, cường độ uốn cao hơn 3 lần, độ hút nước thấp hơn 
10 lần, không rêu mốc, khả năng chống nóng - chống thấm - chống ồn, chi phí rẻ hơn 20% và đặc 
biệt với 3 kiểu dáng độc đáo: ngói sóng nhỏ, ngói sóng to, ngói giả đá và hơn 10 sắc mầu sang 
trọng, ngói mầu Secoin đã đem đến cho khách hàng sự lựa chọn hoàn hảo cho mái nhà của mình. 
Ngói mầu Secoin thực sự là một bước đột phá trong ngành vật liệu lợp của Việt nam ở thế kỷ 21. 

 

Công nghệ sản xuất 

Định lượng 

 

Tạo hình 
 

 

Dưỡng hộ 
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Sấy lần 1 

 

Vệ sinh bề mặt 

 

 

Sơn lớp 1 

 
Sấy lần 2 

 
Sơn lớp 2 

 

 

Sấy lần 3 

 
Phủ bóng 

 
Làm khô bề mặt bằng quạt gió  

 

Đóng gói 

 

 

Xuất xưởng 
 

  

 

Ưu điểm vượt trội 
- Sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của Nhật 
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- Là loại ngói màu duy nhất ở Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản 

- Do lớp thân ngói được sản xuất bằng vật liệu bí quyết đặc biệt của Hoa Kỳ và lớp sơn phủ 
bề mặt acrylic hảo hạng nên  ngói màu Secoin có khả năng ngăn ngừa nấm mốc, chống 
thấm, chống nóng, chống ồn 

- Đa dạng sắc màu, độ bền màu cao phù hợp với kiến trúc, màu sắc của mọi căn nhà. Đặc biệt 
là có thể sơn lại màu mới khi cần 

- Khả năng chống mưa bão tốt. 

+ Do kết cầu ngoàm chặt giữa các viên ngói đồng thời được thiết kế 2 lỗ bắt vít để bắt chặt 
viên ngói vào giàn đỡ để chống tốc mái  

+ Do không cong vênh nên chống hắt nước vào nhà khi mưa lớn. 

- Vẩy sần đặc biệt với 3 tác dụng chính:khúc xạ ánh sáng nhằm tránh hấp thụ nhiệt qua ngói 
để chống nóng; tránh phản xạ ánh sáng để bảo vệ môi trường xung quanh; chống trơn trượt 
khi thi công. 

- Siêu nhẹ: trọng lượng của 1m2 ngói màu Secoin khoảng 40kg, nhẹ hơn ngói thường khoảng 
20% 

- Chi phí thấp:  Giá 1m2 ngói mầu Secoin thấp hơn ngói đất nung tới hơn 20%. Hơn nữa do 
kích thước viên ngói lớn, chi phí cho hệ thống giàn đỡ trên mái giảm 50%. 

Đặc tính kỹ thuật: 
Thiết kế khoa học với khả năng chống tràn nước mưa 
Khác với các loại ngói thông thường, ngói mầu Secoin được các chuyên gia hàng đầu của Nhật bản 
thiết kế các gờ chắn nước theo chiều dọc và chiều ngang của viên ngói đặc biệt hiệu quả để ngăn chặn 
một cách tuyệt đối hiện tượng nước tràn qua khe ngói khi trời mưa to kèm gió lớn.  

Chống tràn nước mưa theo chiều dọc viên ngói  
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Khi gió thổi nước mưa ngược theo chiều dọc của viên ngói, nước sẽ bị ngăn chặn trước hết bởi lớp gờ 
chắn ở cuối viên ngói và nếu tiếp tục lọt qua thì sẽ bị ngăn tuyệt đối ở các lớp gờ chắn tại đầu viên 
ngói. Các lớp gờ chắn này còn đặc biệt hiệu quả cho việc ngăn ngừa bụi và rác  

Chống tràn nước mưa theo chiều ngang viên ngói 

  

 

Khi gió thổi nước mưa theo chiều ngang của viên ngói, nước mưa sẽ bị ngăn chặn bởi 3 lớp: thứ nhất: 
lớp gờ tam giác ; thứ hai: lớp gờ giữa để tiếp tục chặn nước ; thứ 3: nếu gió quá lớn vẫn đẩy nước đi 

Bảng thông số kỹ thuật 

Tên Ngói Kích Thước Định lượng 1m2 Trọng lượng 
Ngói sóng nhỏ 424 x 335 mm 9 - 10 viên/m2 3.9 ± 0,1 kg/viên 
Ngói sóng lớn 434 x 252 mm 9 - 10 viên/m2 ~ 4kg/viên 
Ngói giả đá 406 x 345 mm 10 viên/m2 ~4.8 kg/viên ± 0,1 kg  
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CÁC SẢN PHẨM NGÓI MÀU SECOIN 

Ngói sóng nhỏ 

 

 

BL-33 màu đen 

 

GR-24 màu ghi OG-74 màu da cam 

 

RM-21 màu đỏ 

 

BN-74 màu nâu 

 

RD-22 màu đỏ nâu 
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GN-17 màu xanh lá cây 

 

GNM-73 màu xanh rêu 

 

BM-46 màu xanh thẫm 

 

B-12E màu xanh tím 

  

 

Ngói sóng lớn 
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BN-74 màu nâu 

 

B-12E màu xanh tím 

 

RD-22 màu nâu đỏ 

 

BM-46 màu xanh thẫm BL-33 màu đen 

 

GNM-73 màu xanh rêu 

 

RD-22 màu nâu đỏ 

 

GR-24 màu ghi OG-74 màu da cam 
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GN-17 màu xanh lá cây 

  

 

Ngói giả đá 
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BL-33 mầu đen GNM-73 màu xanh rêu 

BN-74 màu nâu GR-24 màu ghi 

BM-46 màu xanh thẫm 
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PHỤ KIỆN 

Phụ kiện ngói sóng lớn và sóng nhỏ 

 

Phụ kiện ngói giả đá 
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Phụ kiện chung cho ngói màu 

        

Sơn Acrylic                                                                                              Vít thép 
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