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CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM GS INDUSTRY - KHỐI KINH DOANH TẤM THẠCH CAO
Văn phòng
Nhà máy

Email
Website
Điện thoại

: 10 Lương Định Của, Phường Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
: Đường D3, KCN Phú Mỹ 2 Mở Rộng, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ,
  Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

: zeitgypsum@gsenc.com
: www.zeitgypsum.com
: +84 28 3535 9295

Cùng với công ty mẹ - GS E&C, VGSI thực hành và duy trì tầm nhìn về xây dựng nền móng cho sự tin cậy và giá trị về 

công nghệ xanh - công nghệ bền vững và thông minh cho một Việt Nam tốt đẹp hơn. VGSI đang trong quá trình hình thành 

mô hình công nghiệp với công nghệ hiện đại và thân thiện môi trường, từ đó đáp ứng những yêu cầu về chất lượng tại thị trường  

Quốc tế nói chung cũng như thị trường Việt Nam nói riêng.
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Zeit Gypsum – Thạch cao Zeit tự hào là thành viên 

mới nhất của tập đoàn GS E&C Hàn Quốc. 

Chúng tôi tự hào là cầu nối giữa các công trình tại  

Việt Nam với sản phẩm thạch cao chất lượng 

vượt trội, từ đó góp phần thúc đẩy ngành  

xây dựng Việt Nam phát triển nhanh chóng, 

bền vững và thân thiện môi trường.

Chúng tôi với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực 

xây dựng và sự am hiểu tường tận, chuyên sâu 

về ứng dụng thạch cao vào công trình hiện đại, 

cùng với việc đầu tư nhà máy có công nghệ 

tiên tiến sẽ mang đến cho người dùng những 

lựa chọn giải pháp thạch cao xứng tầm.

Hãy để chúng tôi là mảnh ghép tiếp theo góp 

phần hoàn thiện bức tranh xây dựng Việt Nam.

Việt Nam GS Industry (VGSI), được thành lập 

từ năm 2007 và là công ty thành viên thuộc 

tập đoàn GS E&C. Với 4 lĩnh vực kinh doanh là 

Thang máy, Cốp pha nhôm, Cọc bê tông ly tâm 

và mới nhất là Tấm thạch cao, VGSI mang trong 

mình khát vọng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu 

trong ngành xây dựng với các sản phẩm chủ lực, 

chất lượng và phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.

Phương châm của VGSI là không ngừng cải tiến, 

kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nhằm 

mang đến cho khách hàng nhiều lợi ích, thuận tiện 

trong ứng dụng sản phẩm mới. VGSI rất vinh dự 

khi được đóng góp cho sự phát triển của nền 

công nghiệp và kinh tế Việt Nam thông qua sự 

chu đáo, thuận tiện dựa trên nền tảng kỹ thuật 

hiện đại hàng đầu cũng như mọi nỗ lực, tâm huyết 

mà chúng tôi đặt vào từng sản phẩm.
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Nhà máy
zeit gypsum

Nhà máy thạch cao Zeit Gypsum, có địa chỉ tại đường D3, Khu công nghiệp 
Phú Mỹ II Mở Rộng, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 
là nhà máy sản xuất thạch cao có công suất lớn nhất Việt Nam.

Với dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại bậc nhất cùng chứng nhận 
ISO 9001:2015 đạt chuẩn quốc tế, nhà máy Zeit Gypsum là nơi cho ra đời 
các sản phẩm tấm thạch cao có chất lượng vượt trội!

Với công suất 30 triệu mét vuông một năm, 
Zeit Gypsum hiện là nhà máy sản xuất 
tấm thạch cao có công suất lớn nhất Việt Nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại và tiên tiến nhất, 
đạt chuẩn châu Âu.

Với nền tảng công nghệ và kinh nghiệm từ 
Hàn Quốc, Zeit Gypsum hướng đến việc sản xuất 
các sản phẩm có chất lượng vượt trội, tối ưu.
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Chính sách bảo hành
của tấm thạch cao zeit

Tất cả các sản phẩm thạch cao Zeit đều được bảo hành miễn phí 

về Độ võng* và Bong giấy** trong vòng 5 năm kể từ ngày sản xuất. 

Trong đó tấm thạch cao Zeit chỉ cần đảm bảo được lưu trữ và thi công 

ở các điều kiện bình thường như sau:

Chúng tôi sẽ thay thế cho bất kỳ tấm thạch cao Zeit nào bị hỏng bằng cách gửi sản phẩm mới đến địa điểm 

đã được lắp đặt và không bao gồm các chi phí khác.

Để được giải đáp và hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ với Zeit Gypsum qua số điện thoại 028 3535 9295 

hoặc hộp thư điện tử: zeitgypsum@gsenc.com

*   Độ võng: Khi độ võng của tấm thạch cao Zeit trong khoảng hai khung đỡ liền kề lớn hơn 12mm.
** Bong giấy: Khi lớp giấy và lõi của tấm thạch cao Zeit không dính vào nhau hoặc bị tách rời.

Bảo hành 5 năm

cho sự an toàn của bạn

Tấm thạch cao Zeit được vận chuyển và bảo quản theo hướng dẫn của Zeit Gypsum.

Tấm thạch cao Zeit chỉ được dùng trong ứng dụng thi công trần, tường hoặc vách ngăn nội thất.

Tấm thạch cao Zeit được lắp đặt vào hệ khung có khoảng cách không vượt quá 610mm. 

Không để Tấm thạch cao Zeit tiếp xúc với nước.

Không để các yếu tố bên ngoài tác động lên tấm thạch cao Zeit (như gió lốc, va đập, treo vật khác,...).
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Tại sao nên chọn
tấm thạch cao zeit?

Có các điểm cố định trên mặt tấm giúp xác định vị trí bắn vít 
chính xác, dễ dàng

Giảm thời gian cân chỉnh vị trí bắn vít

Tránh bắn vít sai vị trí, ngay cả với thợ phụ chưa lành nghề

ƯU ĐIỂM CỦA TẤM THẠCH CAO ZEIT

8

Kích thước 1220 x 1830 mm giúp tấm gọn và nhẹ hơn
trong quá trình vận chuyển và lắp đặt

Dễ dàng vận chuyển và lắp đặt chỉ với một người.

Phù hợp cho hầu hết kích thước thang máy khi vận chuyển.

Dễ dàng đưa lên cao, vào không gian hạn chế.

Giảm thiểu phần thừa trong thi công.
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QCVN 16:2019/BXD

Trần, tường hoặc vách ngăn 

khu vực có độ ẩm cao

1220 x 1830 mm

- Cạnh vuông (SE)

- Cạnh vát (TE)

Zeit  Moist Proof

Tiêu chuẩn áp dụng 

Ứng dụng

Kích thước

Độ dày

Khối lượng

Loại cạnh

:

:

:

:

:

:

TẤM THẠCH CAO CHỐNG ẨM ZEIT

Các sản phẩm

Zeit  Standard

TẤM THẠCH CAO ZEIT

Tiêu chuẩn áp dụng 

Ứng dụng

Kích thước

Độ dày

Khối lượng

Loại cạnh

QCVN 16:2019/BXD

Trần, tường hoặc vách ngăn 

thông thường 

1220 x 1830 mm

- Cạnh vuông (SE)

- Cạnh vát (TE)

:

:

:

:

:

:

TẤM THẠCH CAO TIÊU CHUẨN ZEIT 

Zeit Moist Proof
Zeit Moist Proof là tấm thạch cao chống ẩm với 
công nghệ khoá lỗ rỗng, hạn chế hơi ẩm ảnh hưởng vào 
lõi thạch cao khi sản phẩm được lắp đặt trong môi trường 
có độ ẩm cao.
Sản phẩm được dùng cho các ứng dụng trần, tường hoặc 
vách trong khu vực độ ẩm cao như nhà vệ sinh, bếp hoặc 
toàn bộ công trình ở vùng có môi trường hoặc thời tiết 
nồm ẩm.

Zeit Standard
Zeit Standard là tấm thạch cao tiêu chuẩn, dùng để làm 
trần trang trí, chống nóng, chống ồn hoặc ốp tường tạo 
bề mặt phẳng, làm tường hoặc vách ngăn ở khu vực 
khô bên trong công trình. Sản phẩm có thể được sơn, 
dán giấy trực tiếp lên bề mặt.
Zeit Standard giúp công trình điều hoà nhiệt độ tốt hơn 
nhờ tính dẫn nhiệt thấp và điều tiết độ ẩm nhờ tinh thể 
thạch cao có khả năng hấp thụ và toả ra hơi ẩm khi 
môi trường thay đổi. 

9 mm

5.4 kg/m2

9 mm

6 kg/m2

12.5 mm

7.5 kg/m2

12.5 mm

8.7 kg/m2

15 mm

9 kg/m2
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Zeit  Fire Proof

Tiêu chuẩn áp dụng 

Ứng dụng

Kích thước

Độ dày

Khối lượng

Loại cạnh

QCVN 16:2019/BXD

Trần chống cháy, tường ngăn cháy, 

bọc chống cháy cho cột và dầm thép

1220 x 1830 mm

- Cạnh vuông (SE)

- Cạnh vát (TE)

:

:

:

:

:

:

TẤM THẠCH CAO CHỐNG CHÁY ZEIT

Zeit Fire Proof
Zeit Fire Proof là tấm thạch cao chống cháy, với thiết kế 
lõi đặc biệt cho khả năng chịu lửa trong thời gian dài.
Sản phẩm được ứng dụng cho hệ chống cháy lên đến 
180 phút để bảo vệ khu vực cơ yếu, lối thoát hiểm, 
các hệ thống kỹ thuật và kết cấu công trình.

ISO 9001:2015 QCVN 16-2019/BXD

Giấy chứng nhận
Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Giấy chứng nhận 
Hợp Quy Tấm Thạch Cao

Zeit Gypsum
các chứng nhận của

9 mm

6 kg/m2

12.5 mm

10.6 kg/m2

15 mm

12.8 kg/m2
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Zeit Gypsum kế thừa các di sản, giá trị
và sứ mệnh từ GS E&C

Từ đó hướng đến kiến tạo một tương lai
an toàn, bền vững và tốt đẹp hơn


