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I. THƯ NGỎ
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Công ty TNHH SX TM Kiệt Kiệt xin gửi đến Quý Khách hàng lời chúc sức khỏe và thành công!

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong thi công các tòa nhà văn phòng, căn hộ, công 
trình giao thông đường bộ và hệ thống nuôi trồng thủy hải sản, nghề làm muối nước ở Việt Nam. 
Công ty TNHH SX TM Kiệt Kiệt tự hào là một công ty tiên phong áp dụng công nghệ kỹ thuật sản 
xuất hiện đại nhất hiện nay để cho ra đời nhiều dòng sản phẩm công nghệ cao như: cốp pha 
nhựa công nghệ vision, màng chống thấm HDPE 8m, tấm lợp lấy sáng dạng rỗng và tấm lợp lấy 
sáng dạng đặc. Dây chuyền công nghệ máy móc thiết bị sản xuất được Chúng tôi nhập khẩu 
trực tiếp từ nước ngoài nên luôn đảm bảo chỉ tiêu chất lượng và số lượng, công suất bình quân 
hàng tháng cho màng chống thấm và các sản phẩm khác từ 400 đến 500 tấn/tháng.

Với phương châm :
“Chất lượng là thước đo hàng đầu và không ngừng đổi mới”

nên sản phẩm luôn được kiểm soát tự động trên từng công đoạn sản xuất và được giám sát bởi 
đội ngũ cán bộ kỹ thuật cao. Chúng tôi cam kết sản phẩm do Công ty Chúng tôi sản xuất luôn 
đạt yêu cầu về chất lượng cũng như các dịch vụ hậu mãi.

    Chúng tôi rất lấy vinh dự để làm hài lòng tất cả các yêu cầu của Quý Khách Hàng và mong 
muốn cùng Quý Khách Hàng hợp tác để cùng nhau phát triển tạo một tương lai tốt đẹp hơn.

Trân trọng
Giám Đốc

(Ông) GỊP CAO THANH

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kiệt Kiệt
Tên giao dịch tiếng Anh: 
KIET KIET MANUFACTURING - TRADING CO.,LTD
Trụ sở chính: Số 28, Tổ 4, Ấp 3, Xã Lương Bình, 
Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
Người đại diện: Gịp Cao Thanh
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02723 646 555  -  Fax:  02723 646 666
Web:  www.kietkiet.com
Email:  congtykietkiet@gmail.com
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II. GIẤY PHÉP KINH DOANH
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CAM KẾT
CỦA LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo Công ty cam kết về việc thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng và cải 
tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống như:

Truyền đạt cho mọi người về tầm quan trọng của việc đáp ứng yêu cầu khách hàng 
cũng như yêu cầu của pháp luật.
Xây dựng và phổ biến Chính sách chất lượng cho toàn thể cán bộ nhân viên.
Xây dựng Mục tiêu chất lượng của Công ty và kế hoạch thực hiện mục tiêu cho các 
bộ phận.
Định kỳ tiến hành cuộc họp xem xét của Lãnh đạo.
Đảm bảo cung cấp đầy đủ các nguồn lực.

III. CAM KẾT

Chất lượng hàng hóa dịch vụ chất lượng cao và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật khắt khe 
nhất.

Nguồn cung ứng ổn định, giao hàng đúng tiến độ.

Sẵn sàng hợp tác và chia sẻ lợi ích với khách hàng đối tác trên cơ sở tin cậy, trách 
nhiệm vì lợi ích chung.

Dây chuyền công nghệ và nguyên liệu nhập khẩu từ các quốc gia công nghiệp tiên 
tiến trên thế giới.

Giá cả hợp lý và đem lại lợi ích bền vững cho khách hàng, đối tác.



IV. TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ 
CỐT LÕI

SỨ MỆNH

Công ty Kiệt Kiệt là sự lựa chọn đầu tiên của các doanh nghiệp trong 
ngành xây dựng, cơ sở hạ tầng.

Mọi hoạt động thực hiện tại Công Ty Kiệt Kiệt được chi phối bởi sứ mệnh: 
“Trở thành nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao 
phục vụ thi công các tòa nhà cao tầng, công trình giao thông, thủy lợi, 
chăn nuôi thủy hải sản, làm muối nước”.

TRUNG THỰC UY TÍN

CHẤT LƯỢNG HỢP TÁC
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V. TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?
Sản phẩm của chúng tôi sản xuất và cung ứng có chất lượng cao, 
ổn định có uy tín không chỉ ở thị trường nội địa mà trên thị trường 
thế giới. Chúng tôi cam kết về chất lượng sản phẩm, sự ổn định của 
nguồn cung dồi dào và đáp ứng đúng tiến độ.

Hoạch định chiến lược và định hướng kinh doanh hiệu quả. Văn 
hóa doanh nghiệp và vai trò của Ban lãnh đạo cấp cao cùng đội ngũ 
cán bộ chủ chốt đóng vai trò quyết định sự thành công của doanh 
nghiệp.

Đội ngũ cán bộ công nhân viên kỹ thuật cao, hết lòng vì công 
việc. Tất cả các thành viên đều cam kết và chung tay vì tương lai của 
công ty. Chúng tôi phát huy tối đa năng lực của từng thành viên và 
khơi dậy sức mạnh to lớn của tập thể vì một mục tiêu chung.

Hợp tác cùng phát triển. Chúng tôi luôn cam kết cùng đối tác, bạn 
hàng hợp tác hướng tới sự tin cậy, trách nhiệm và lợi ích bền vững dài 
lâu.

Chinh phục và thỏa mãn thị trường Việt Nam, vươn xa ra thị trường 
thế giới. Chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng tốt tất cả các tiêu chuẩn kỹ 
thuật kể cả các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất đồng thời phát triển 
các sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang các quốc gia khác trên 
thế giới.

1

3
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2
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VI. CƠ CẤU TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC

BỘ PHẬN
KINH DOANH

BỘ PHẬN
SẢN XUẤT

BỘ PHẬN 
KẾ TOÁN

BỘ PHẬN KHO THƯ KÝ & 
TRỢ LÝ

HÀNH CHÍNH 
NHÂN SỰ

Với quan niệm “Con người là chìa khóa của sự thành công”, Ban lãnh đạo Công ty Kiệt Kiệt  
luôn chú trọng đầu tư và phát triển đội ngũ nhân sự nòng cốt có trình độ chuyên môn cao, có 
đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết với công việc thông qua việc tạo dựng môi trường làm việc 
năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, cạnh tranh lành mạnh nhưng cũng hết sức cởi mở, đoàn 
kết, yêu thương và giúp đỡ nhau. 



VII. NĂNG LỰC SẢN XUẤT

NHÀ MÁY MÁY SẢN XUẤT 
DIỆN TÍCH 80.000 M2

MÁY SẢN XUẤT TẤM MÀNG CHỐNG THẤM 
HDPE 8M
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KHO LƯU TRỮ NGUYÊN VẬT 
LIỆU VÀ SẢN PHẨM

VII. NĂNG LỰC SẢN XUẤT
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VIII. SẢN PHẨM

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

Chúng tôi hiểu rằng chất lượng là uy tín và 
đó là kim chỉ nam định hướng cho mọi 
hoạt động của Công ty với phương châm:  

“Chất lượng là niềm tin là thước đo hàng 
đầu và không ngừng đổi mới, hiệu quả là 
mục đích ”.

Để thực hiện được chính sách trên toàn 
thể cán bộ nhân viên Công ty cam kết:

1. Luôn là điểm đến tin cậy của khách 
hàng về quản lý và kiểm soát chất lượng 
sản phẩm.

2. Không ngừng củng cố, nâng cao trình 
độ đội ngũ cán bộ công nhân viên cũng 
như nâng cấp trang thiết bị.

3. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến, nguyện 
vọng của khách hàng để cải tiến hay đổi 
mới cách thức phục vụ của mình.

4. Thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm với đồng nghiệp để nâng cao trình 
độ hiểu biết và tay nghề nhằm ngày càng 
phục vụ tốt hơn yêu cầu của khách hàng.
 
5. Thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục hệ 
thống đảm bảo chất lượng có hiệu quả.

MÀNG CHỐNG THẤM HDPE

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 

1. Hạn chế sản phẩm sai hỏng dưới  1% 
trong quá trình sản xuất.

2. 100% giao hàng đúng tiến độ, đúng số 
lượng, chủng loại theo đơn đặt hàng của 
khách hàng.

3. 100 % khiếu nại của khách hàng được 
giải quyết.

Các Bộ phận có mục tiêu riêng không đi 
ngược lại với mục tiêu chung trên của 
công ty.

IX. CHỨNG NHẬN
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X. QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MÀNG CHỐNG THẤM HDPE

MỞ NGUỒN ĐIỆN
- Kiểm tra nguồn điện.
- Mở nguồn điện 3 pha.
- Vận hành máy.

QUA KHUÔN
Keo sẽ được đẩy qua bộ phận khuôn 
định hình.

CÁN MỎNG
Trục cán sẽ hoạt động để làm mỏng 
màng HDPE với độ dày được thiết 
lập.

MÀNG QUA TRỤC ĐO VÀ 
ĐƯỢC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
- Khi màng đã qua trục đo, công nhân kiểm tra 
chiều ngang, chiều dày, chất lượng màng.
- Sản phẩm không đủ tiêu chuẩn sẽ bị loại.

CUỐN CUỘN
Những sản phẩm đạt chất lượng 
được qua trục cuốn và cuốn thành 
cuộn thành phẩm cuối cùng.

CÔNG NHÂN KÉO MÀNG RA 
TRỤC KÉO
3 công nhân dùng tay kéo màng sau 
khi cán đặt lên trục kéo.

MỞ NHIỆT
Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp.

PHA VÀ CHIA TỶ LỆ KEO
Bồn pha tỷ lệ sẽ pha trộn keo theo tỷ 
lệ được cài đặt. 

LÀM NÓNG CHẢY KEO
- Sau khi keo đã được pha trộn theo tỷ lệ thích 
hợp sẽ được đưa xuống hệ thống “đầu cảo”
-“Đầu cảo” sẽ hoạt động và làm nóng chảy 
keo.

HÚT NGUYÊN LIỆU LÊN BỒN PHA 
TỶ LỆ

Máy hút sẽ hoạt động để đưa nguyên 
liệu keo đã trộn lên bồn pha tỷ lệ.

ĐỔ KEO VÀO THÙNG CHỨA
Cho nguyên liệu keo vào các thùng chứa 
nhỏ, các bồn chứa lớn sẽ tự động hút nguyên 
liệu qua hệ thống ống dẫn khi máy vận hành 
(mỗi bồn chứa một loại keo riêng).
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XI. CÁC CHỨC NĂNG CỦA MÀNG CHỐNG THẤM

A. ĐỊNH NGHĨA MÀNG CHỐNG THẤM HDPE 
(HDPE GEOMEMBRANE)
Màng chống thấm HDPE là màng polymer tổng hợp ở 
dạng cuộn hoặc tấm, mỏng, dễ uốn, có hệ số thấm thấp 
(K = 10-12  + 10-16 cm/S), được sử dụng để chống thấm cho 
công trình đất, đá bê tông.

6/ Làm hồ nhân tạo: đặc trưng sinh thái của hệ thống các hồ chứa lót màng HDPE đã xây dựng (hồ nhân tạo) 
ở nước ta là mang tính tự nhiên, chẳng hạn hồ chứa được xây dựng sẽ nâng cao mực thủy cấp, độ ẩm đảm 
bảo ổn định đã thúc đẩy hệ sinh vật phát triển, thu hút động thực vật đến sinh sống (do đó mà người ta nhất 
trí rằng sinh thái – một đặc trưng tự nhiên của hồ chứa nước, hồ chứa không ô nhiễm).

7/ Xử lý hố rác thải: 
- Bãi chôn lấp là phương pháp phổ biến được áp dụng trong xử lý chất thải rắn đô thị và ô nhiễm môi 
trường do nước rác phát sinh từ bãi chôn lấp là một trong những vấn đề đang được quan tâm hiện nay.
- Các kết quả khảo sát nghiên cứu các bãi chôn lấp quy mô còn thiếu rất nhiều, các biện pháp xử lý 
thường mang tính giải pháp tình thế. Do đó, việc quản lý bãi chôn lấp chất thải rắn, kiểm soát và xử lý 
nước rác ở các thành phố, thị trấn rất cần được nghiên cứu và giải quyết.
- Nhìn chung, các hệ thống xử lý nước rác đều có một nhược điểm chung là chỉ phát huy hiệu quả trong 
từng giai đoạn vận hành của bãi chôn lấp. Các hệ thống áp dụng kỹ thuật sinh học kị khí, hiếu khí chỉ hoạt 
động tốt với nước rác của các bãi chôn lấp mới còn đối với bãi rác lâu năm không hiệu quả.
- Sử dụng màng chống thấm HDPE dùng lót đáy bãi chôn lấp rác là một biện pháp hữu hiệu và theo quy 
trình tiêu chuẩn môi trường. Biện pháp này nhằm ngăn chặn nước rỉ rác nhiễm bẩn ra nguồn nước ngầm 
và  môi trường xung quanh. Sản phẩm có độ bền lên tới trăm năm nên áp dụng để xử lý nước rác của các 
bãi chôn lấp lâu năm rất hiệu quả.
- Nên sử dụng bạt lót HDPE từ 1.5mm đến 2mm.

8/ Màng chống thấm ứng dụng trong xử lý Vách nổi: Vách nổi đã được sử dụng từ những năm 1970 chủ yếu 
là để ngăn ngừa mất chất lỏng do bay hơi trong các ứng dụng khác nhau và chứa trong nông nghiệp. Trong 
các ứng dụng nông nghiệp, bao gồm nổi đã được sử dụng thành công để chứa nước thải chăn nuôi bò sữa 
và chất thải nông nghiệp khác với các enzyme và chụp khí mê-tan (mà sau này có thể được sử dụng làm 
nhiên liệu cho máy phát điện sản xuất) và để kiểm soát mùi hôi ,và cũng bảo vệ các hồ chứa bị nhiễm bẩn 
bên ngoài như phấn hoa, thân thịt động vật , phân chim , mưa axit và các hạt bụi trong không khí khác.

9/ Màng chống thấm ứng dụng trong khai thác kim loại quý: Liên quan đến quá trình công nghiệp chiết xuất 
kim loại quý, như đồng, vàng , bạc, uranium và các hợp chất khác từ quặng. Nguy cơ làm ô nhiễm đất và 
nước ngầm bảng trong quá trình đống lọc, Màng chống thấm HDPE đã được sử dụng để bảo vệ môi trường 
trong loại ứng dụng này kể từ cuối những năm 1980. Đường ống thoát nước HDPE được cài đặt trực tiếp, tiếp 
theo là một lớp đất bảo vệ hạt trong hệ thống ống để bảo vệ các lớp lót trong quá trình khai thác quặng. 
Màng chống thấm HDPE dẫn đầu trong việc sử dụng cho các công trình khai thác mỏ vàng, bạc , đồng và 
miếng uranium, boxít.

10/ Màng chống thấm ứng dụng trong xử lý chất thải mỏ: Xử lý chất thải mỏ là một trong những vấn đề môi 
trường quan trọng nhất cho bất kỳ dự án khai thác mỏ. Để kiểm soát việc lưu trữ và kiểm soát ảnh hưởng ra 
môi trường, đó là những sản phẩm chất thải còn lại từ một nhà máy khoáng sản chế biến, đập chất thải, ao 
được tạo ra để chứa chất thải. Như chất thải thường chứa sulfua có thể phân tích và kim loại phát sinh có 
thể tạo điều kiện acid, là mối nguy hiểm môi trường đáng kể. Màng chống thấm được sử dụng để bảo vệ 
môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm đất và nước ngầm.

11/ Màng chống thấm ứng dụng trong ao thoát hơi nước:
Là ao nhân tạo với diện tích bề mặt rất lớn được thiết kế để bay hơi nước hiệu quả bằng cách tiếp xúc với 
ánh sáng mặt trời. Ao bay hơi có sử dụng nhiều bao gồm loại bỏ nước từ chất thải nguy hại, tách quặng từ 
nước, sản xuất muối từ nước biển, xử lý ngâm nước muối từ các nhà máy khử muối.

12/ Màng chống thấm ứng dụng trong ngâm nước muối: Ngâm nước muối thường đề cập đến tự nhiên nước 
muối . Trên một số dự án , như bốc hơi nước biển, muối ngâm nước muối bao gồm natri clorua , kali, lithium 
và axit boric như một sản phẩm phụ . Nước muối tập trung được bơm lên mặt đất và chứa trong ao nước 
muối lót bằng màng chống thấm HDPE . Màng chống thấm HDPE là một lựa chọn cho ứng dụng này khi 
chúng bền và cung cấp kháng hóa chất tuyệt vời để  tạo ra muối. Khử mặn nước muối là một cách hiện đại 
và hiệu quả của việc cung cấp nước sạch cho người tiêu dùng hoặc mục đích tưới . Màng chống thấm HDPE 
cũng được sử dụng để lót ao nơi ngâm nước muối đã được xử lý từ nhà máy khử muối.

B. ỨNG DỤNG CỦA MÀNG CHỐNG THẤM HDPE
1/ Làm bãi rác, bãi thải xỉ nhiệt điện: nên sử dụng bạt lót HDPE từ 1.5mm đến 2mm.

2/ Màng chống thấm ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản: có thể sử dụng màng chống thấm độ dày từ 
0.25mm – 1mm tùy theo địa hình, diện tích và ứng dụng thực tế. Màng chống thấm ngăn chặn sự tích tụ 
chất thải cả trong đất và sự rò rỉ hóa chất độc hại vào ao như amoniac, hydrogen sulphide, thành phần 
có tính axit, chất sắt và các hợp chất có khả năng gây căng thẳng khác. Bảo vệ này giúp cải thiện tốc 
độ tăng trưởng cá trong khi giảm nguy cơ mắc bệnh. Màng HDPE cũng giảm xói mòn, cho phép loại bỏ 
dễ dàng các chất thải trong ao, cung cấp một bề mặt thu hoạch trơn tru, và  bảo vệ khỏi tia cực tím dài 
hạn trong thời tiết nhiệt đới. Màng HDPE đã được sử dụng trong một loạt các ao cá cho mục đích trang trí 
hoặc nuôi.

3/ Màng chống thấm ứng dụng trong Năng lượng: Quá trình đốt cháy than cho các mục đích năng lượng 
tạo ra nhiều sản phẩm phụ gọi chung là tro than. Tro than cũng thường được định nghĩa là than đốt Dư 
(CCR), chất thải đốt than (bên trái), sản phẩm đốt than (ĐCSTQ) hoặc đốt than các sản phẩm (CCB). 
CCCR bao gồm tro bay, xỉ, khử lưu huỳnh khí lò (FGD) sản phẩm và nồi hơi xỉ. CCR là một trong những dòng 
chất thải lớn thứ hai chỉ để chất thải rắn đô thị. Trong quá khứ, hầu hết CCR hố, hoặc hồ chứa hoặc các 
bãi chôn lấp bề mặt, xây dựng cho tuổi hơn hoặc các nhà máy điện hiện có trên toàn thế giới. Như vấn 
đề sức khỏe và an toàn nghiêm trọng đã được đưa ra liên quan đến việc lưu trữ của CCR , thiết kế phù 
hợp cơ sở CCR ngăn chặn lót bằng geomembranes giúp đỡ rất nhiều tránh xác suất cao của ô nhiễm 
nước ngầm và xử lý tốn kém hoạt động trong tương lai. Màng chống thấm HDPE được sử dụng trong các 
dự án ngăn chặn CCR như họ cung cấp việc xử lý CCR an toàn nhất và tiết kiệm nhất và phương pháp 
lưu trữ .

4/ Màng chống thấm ứng dụng trong khai thác khí gas, dầu: Tối thiểu lớp đáy màng dùng màng HDPE từ 
1mm trở lên, lớp phủ từ 0.75mm trở lên. Để đối phó với nhu cầu ngày càng tăng cho năng lượng, công 
nghệ mới được phát triển để cho phép khai thác an toàn hơn của khí tự nhiên. Khí đá phiến sét có thể 
được mô tả như một loại khí tự nhiên được hình thành trong phạm vi của các thành đá phiến sét . Thông 
qua khoan ngang và quá trình bẻ gãy thủy lực (hydrofracking), đá phiến sét khí được phát hành. Màng 
chống thấm HDPE được sử dụng để làm bồn chứa hóa chất, tấm lót, ao để lưu trữ nước ngọt và nước 
quay trở lại môi trường, do đó bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác .

5/ Màng chống thấm ứng dụng trong Thủy điện: Ngành thủy điện nhờ vào khả năng chống thấm vượt trội 
của loại vật liệu này. Đặc tính trơ hóa học, không bị ảnh hưởng do sự xâm thực của môi trường, tuổi thọ 
dài. Thủy điện liên quan đến việc sản xuất năng lượng điện bằng cách sử dụng lực hấp dẫn của té ngã 
hoặc chảy nước và hiện đang là hình thức sử dụng rộng rãi nhất của năng lượng tái tạo trên thế giới. Khi 
một nhà máy thủy điện được thiết lập, nó tạo ra ít hoặc không có chất thải hoặc khí nhà kính phát thải. 
Kết quả là, cài đặt thủy điện đang gia tăng và được tìm thấy trong hơn 150 quốc gia. Chứa nước, nhà máy 
thủy điện yêu cầu các hồ chứa rất lớn. màng chống thấm HDPe cung cấp hệ thống rào cản không thấm 
nước chi phí và độ thấm thấp hơn. Công ty chúng tôi cung cấp màng chống thấm với đặc tính kỹ thuật 
tuyệt vời từ tính đàn hồi cao, chống thấm và bền cơ học tuyệt hảo dưới kéo, Kháng xé và đâm thủng, đặc 
biệt trong khu vực địa chấn. Màng chống thấm đã được sử dụng trong một số dự án hồ chứa thủy điện 
và đập lớn nhất trên thế giới.
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1.3 Tính toán màng HDPE cho đập đất:
a) Các nội dung cần tính toán:
Khi thiết kế  màng HDPE cho đập đất cần thực hiện các nội dung tính toán sau:
- Tính toán lựa chọn các thông số màng HDPE: chiều dày, hệ số thấm, cường độ chịu kéo, sức 
kháng thủng.
- Tính toán thấm qua đập và nền để xác định đường bão hoà, gradient thấm, lưu lượng thấm.
- Tính toán ổn định màng chống thấm HDPE và lớp phủ phía trên ( về trượt, đẩy nổi, chọc thủng 
)
b) Trường hợp tính:
Các trường hợp tính toán áp dụng theo TCVN 8216:2009.
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3 Sử dụng màng HDPE chống thấm cho ao, hồ trữ nước và chứa nước thải: 
3.1 Điều kiện áp dụng:
Có thể sử dụng màng HDPE để chống thấm cho ao, hồ trữ nước trên nền địa chất có tính thấm 
mạnh hoặc ao, hồ chứa chất thải.
Phạm vi bên dưới màng HDPE, phải thiết kế đồng bộ hệ thống thoát khí và hệ thống tiêu thoát 
nước thấm nhằm tránh hiện tượng đẩy ngược của nước, không khí lên màng chống thấm, vật 
liệu làm rãnh tiêu thoát nước thấm và tiêu thoát khí có thể tham khảo hình vẽ 4 và 5.

3.2 Hình thức bố trí:
Các hình thức bố trí màng chống thấm HDPE cho ao hồ được thể hiện trên hình 3và 6.

2. Sử dụng màng HDPE chống thấm cho 
kênh, mương: 
2.1 Điều kiện áp dụng:
Có thể sử dụng màng HDPE để chống 
thấm cho kênh, mương đi qua vùng địa 
chất có tính thấm mạnh hoặc kênh vận 
chuyển nước có chứa chất thải, chất ô 
nhiễm.

2.2 Hình thức bố trí:
Trong thiết kế cần phân tích các điều kiện địa chất nền, yêu cầu chống thấm, bảo vệ để lựa 
chọn một trong các hình thức bố trí màng HDPE cho kênh, mương như hình 2a, 2b, 2c, 2d.
Chú dẫn:
(a) Bố trí màng chống thấm không có lớp bảo vệ;
(b) Bố trí màng chống thấm có lớp bảo vệ phía trên;
(c) Bố trí màng chống thấm có vải địa kỹ thuật lót dưới;
(d) Bố trí màng chống thấm có vải địa kỹ thuật lót trên, dưới và có lớp bảo vệ phía trên.
Chú thích :
1/ Hình thức bố trí màng HDPE cho mái kênh, mương chỉ áp dụng khi nền có hệ số thấm nhỏ.
2/ Bố trí màng chống thấm theo hình 2d chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc công 
trình có tính chất quan trọng ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và môi trường xung quanh.

1.1 Điều kiện áp dụng:
Có thể sử dụng màng HDPE để chống thấm cho đập đất, đập đất đá hỗn hợp xây mới và nâng 
cấp sửa chữa và vật liệu đất đắp có tính thấm mạnh.

1.2 Hình thức bố trí:
Các hình thức bố trí màng chống thấm HDPE cho đập đất được thể hiện trên hình 1.a, 1.b, 1.c, 
1.d.

1 Màng chống thấm HDPE ứng dụng trong chống thấm cho đập đất: 
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6/ Làm hồ nhân tạo: đặc trưng sinh thái của hệ thống các hồ chứa lót màng HDPE đã xây dựng (hồ nhân tạo) 
ở nước ta là mang tính tự nhiên, chẳng hạn hồ chứa được xây dựng sẽ nâng cao mực thủy cấp, độ ẩm đảm 
bảo ổn định đã thúc đẩy hệ sinh vật phát triển, thu hút động thực vật đến sinh sống (do đó mà người ta nhất 
trí rằng sinh thái – một đặc trưng tự nhiên của hồ chứa nước, hồ chứa không ô nhiễm).

7/ Xử lý hố rác thải: 
- Bãi chôn lấp là phương pháp phổ biến được áp dụng trong xử lý chất thải rắn đô thị và ô nhiễm môi 
trường do nước rác phát sinh từ bãi chôn lấp là một trong những vấn đề đang được quan tâm hiện nay.
- Các kết quả khảo sát nghiên cứu các bãi chôn lấp quy mô còn thiếu rất nhiều, các biện pháp xử lý 
thường mang tính giải pháp tình thế. Do đó, việc quản lý bãi chôn lấp chất thải rắn, kiểm soát và xử lý 
nước rác ở các thành phố, thị trấn rất cần được nghiên cứu và giải quyết.
- Nhìn chung, các hệ thống xử lý nước rác đều có một nhược điểm chung là chỉ phát huy hiệu quả trong 
từng giai đoạn vận hành của bãi chôn lấp. Các hệ thống áp dụng kỹ thuật sinh học kị khí, hiếu khí chỉ hoạt 
động tốt với nước rác của các bãi chôn lấp mới còn đối với bãi rác lâu năm không hiệu quả.
- Sử dụng màng chống thấm HDPE dùng lót đáy bãi chôn lấp rác là một biện pháp hữu hiệu và theo quy 
trình tiêu chuẩn môi trường. Biện pháp này nhằm ngăn chặn nước rỉ rác nhiễm bẩn ra nguồn nước ngầm 
và  môi trường xung quanh. Sản phẩm có độ bền lên tới trăm năm nên áp dụng để xử lý nước rác của các 
bãi chôn lấp lâu năm rất hiệu quả.
- Nên sử dụng bạt lót HDPE từ 1.5mm đến 2mm.

8/ Màng chống thấm ứng dụng trong xử lý Vách nổi: Vách nổi đã được sử dụng từ những năm 1970 chủ yếu 
là để ngăn ngừa mất chất lỏng do bay hơi trong các ứng dụng khác nhau và chứa trong nông nghiệp. Trong 
các ứng dụng nông nghiệp, bao gồm nổi đã được sử dụng thành công để chứa nước thải chăn nuôi bò sữa 
và chất thải nông nghiệp khác với các enzyme và chụp khí mê-tan (mà sau này có thể được sử dụng làm 
nhiên liệu cho máy phát điện sản xuất) và để kiểm soát mùi hôi ,và cũng bảo vệ các hồ chứa bị nhiễm bẩn 
bên ngoài như phấn hoa, thân thịt động vật , phân chim , mưa axit và các hạt bụi trong không khí khác.

9/ Màng chống thấm ứng dụng trong khai thác kim loại quý: Liên quan đến quá trình công nghiệp chiết xuất 
kim loại quý, như đồng, vàng , bạc, uranium và các hợp chất khác từ quặng. Nguy cơ làm ô nhiễm đất và 
nước ngầm bảng trong quá trình đống lọc, Màng chống thấm HDPE đã được sử dụng để bảo vệ môi trường 
trong loại ứng dụng này kể từ cuối những năm 1980. Đường ống thoát nước HDPE được cài đặt trực tiếp, tiếp 
theo là một lớp đất bảo vệ hạt trong hệ thống ống để bảo vệ các lớp lót trong quá trình khai thác quặng. 
Màng chống thấm HDPE dẫn đầu trong việc sử dụng cho các công trình khai thác mỏ vàng, bạc , đồng và 
miếng uranium, boxít.

10/ Màng chống thấm ứng dụng trong xử lý chất thải mỏ: Xử lý chất thải mỏ là một trong những vấn đề môi 
trường quan trọng nhất cho bất kỳ dự án khai thác mỏ. Để kiểm soát việc lưu trữ và kiểm soát ảnh hưởng ra 
môi trường, đó là những sản phẩm chất thải còn lại từ một nhà máy khoáng sản chế biến, đập chất thải, ao 
được tạo ra để chứa chất thải. Như chất thải thường chứa sulfua có thể phân tích và kim loại phát sinh có 
thể tạo điều kiện acid, là mối nguy hiểm môi trường đáng kể. Màng chống thấm được sử dụng để bảo vệ 
môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm đất và nước ngầm.

11/ Màng chống thấm ứng dụng trong ao thoát hơi nước:
Là ao nhân tạo với diện tích bề mặt rất lớn được thiết kế để bay hơi nước hiệu quả bằng cách tiếp xúc với 
ánh sáng mặt trời. Ao bay hơi có sử dụng nhiều bao gồm loại bỏ nước từ chất thải nguy hại, tách quặng từ 
nước, sản xuất muối từ nước biển, xử lý ngâm nước muối từ các nhà máy khử muối.

12/ Màng chống thấm ứng dụng trong ngâm nước muối: Ngâm nước muối thường đề cập đến tự nhiên nước 
muối . Trên một số dự án , như bốc hơi nước biển, muối ngâm nước muối bao gồm natri clorua , kali, lithium 
và axit boric như một sản phẩm phụ . Nước muối tập trung được bơm lên mặt đất và chứa trong ao nước 
muối lót bằng màng chống thấm HDPE . Màng chống thấm HDPE là một lựa chọn cho ứng dụng này khi 
chúng bền và cung cấp kháng hóa chất tuyệt vời để  tạo ra muối. Khử mặn nước muối là một cách hiện đại 
và hiệu quả của việc cung cấp nước sạch cho người tiêu dùng hoặc mục đích tưới . Màng chống thấm HDPE 
cũng được sử dụng để lót ao nơi ngâm nước muối đã được xử lý từ nhà máy khử muối.

D. CHI TIẾT CÁC HÌNH THỨC LIÊN KẾT CỦA MÀNG HDPE:

1 Cấu tạo rãnh neo (ghim màng chống thấm): 
a) Các hình thức bố trí: (như hình)

b)  Yêu cầu cấu tạo:
- Phần vải trong rãnh neo không được có mối hàn, không có những hình dạng bất thường để 
tránh phá huỷ vật liệu.
- Đất đổ vào rãnh neo sau khi lắp đặt màng chống thấm phải được đầm chặt với K ≥ 0.95 ( 
việc đổ đất phải tiến hành ngay sau khi trải màng địa kỹ thuât).

2 Tiếp nối màng chống thấm với các kết cấu khác:
2.1 Tiếp nối màng chống thấm với kết cấu bê tông, gạch, đá xây:
a) Kết nối bằng vật liên kết:
- Vật liên kết là các chi tiết bằng polymer chế tạo sẵn, có cùng thành phần cấu tạo với màng 
chống thấm, kiểu dáng rất đa dạng ( dạng chữ I,C, E, Omega) và nhiều kích thước khác nhau:
- Vật liên kết được lắp đặt đồng thời trong khi thi công các kết cấu bêtông, gạch đá chẳng 
hạn Polylock gắn vào cốt thép hoặc cốp pha khi đổ bê tông.

C. CÁC HÌNH THỨC BẢO VỆ MÀNG CHỐNG THẤM HDPE:

1. Sử dụng màng HDPE chống thấm cho ao, hồ trữ nước và chứa nước thải: 
- Trên vùng đất chứa nhiều sỏi sạn, đá dăm hoặc những nơi chịu tác động như đá lăn, sóng gió, 
va chạm của vật nổi có nguy cơ làm thủng, hư hại màng chống thấm HDPE thì cần phải thiết 
kế lớp bảo vệ để tránh những tác động này.
- Lớp bảo vệ có tác dụng bảo vệ màng chống thấm khỏi các tác động cơ học ngắn hạn như 
sự chọc thủng của các vật sắc nhọn, tải trọng thi công và tác động mang tính chất dài hạn gây 
ra hiện tượng kéo dãn, lão hoá qua quá trình sử dụng.
- Các hình thức lớp bảo vệ được lựa chọn dựa trên cấu trúc, đặc điểm địa chất của công trình 
và loại tải trọng tác động.

2. Bảo vệ phía dưới màng chống thấm: 
- Bảo vệ bằng vải địa kỹ thuật: Áp dụng khi đất không có sỏi sạn, dị vật có nguy cơ gây hại cho 
màng HDPE.
- Bảo vệ bằng cách kết hợp vải địa kỹ thuật: Trường hợp nền có nhiều khe nứt, nhiều vật sắc 
nhọn, nền là vật liệu rỗng, xốp thì rải một lớp vải địa kỹ thuật sau đó đổ cát lên tạo thành lớp 
bảo vệ phía dưới màng chống thấm. 

3.  Bảo vệ phía trên màng chống thấm: 
- Bảo vệ bằng lớp đất phủ trên: Sử dụng lớp đất phủ bảo vệ mặt trên của màng chống thấm, 
độ dày của lớp này phải được tính toán cho từng điều kiện cụ thể đảm bảo sự bền vững và ổn 
định trong quá trình khai thác, vận hành.
- Bảo vệ bằng bê tông cốt thép: thiết kế thành từng ô, phía dưới trải một lớp đệm bằng vải địa 
kỹ thuật hoặc vải bạt dứa.
- Bảo vệ bằng các vật liệu khác như là lớp cấu trúc tổ ong ( Geocell, Geoweb ) bằng vật liệu 
HDPE được đổ đá hoặc bê tông.
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b) Kết nối bằng bu lông, nẹp và gioăng cao su:

- Gioăng cao su chế tạo có thành phần phù hợp với mục đích chống thấm: để chống thấm 
công trình trữ chất thải và để chống thấm hồ chứa thì dùng gioăng là cao su Neoprene hoặc 
Nitrine. Đối với bể nước sinh hoạt thì trong thành phần phụ gia gioăng cao su không có chất 
độc hại. 
- Nẹp, bu lông, vòng đệm chế tạo từ thép không rỉ.
 

b) Các chi tiết để nối màng chống thấm với đường ống chế tạo bằng các loại vật liệu (thép, 
bê tông, nhựa) gồm:

E. YÊU CẦU THI CÔNG MÀNG HDPE

1 Công tác chuẩn bị trước khi thi công:
1.1 Yêu cầu về vật liệu:
Bao gói sản phẩm màng chống thấm HDPE trước khi chuyển đến công trường phải có đầy đủ 
các hồ sơ kỹ thuật sau:
- Các chứng chỉ kiểm soát chất lượng do nhà xản xuất phát hành.
- Các kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn (làm tài liệu so sánh với báo 
cáo thí nghiệm của nhà sản xuất) và các chứng chỉ xác nhận màng chống thấm đạt yêu cầu 
chất lượng của sản phẩm.
- Bản hướng dẫn vận chuyển, giao hàng, bảo quản, bốc dỡ màng chống thấm.
- Bản hướng dẫn lắp đạt màng chống thấm.

1.2 Yêu cầu kỹ thuật trong công tác vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản màng chống thấm tại 
công trường:
- Phải sử dụng các phương tiện chuyên dụng để vận chuyển màng chống thấm từ kho trữ, nơi 
sản xuất đến công trường nhằm tránh các hư hại do tác động cơ học và thời tiết.
- Tại công trường phải sử dụng các thiết bị phù hợp để đi chuyển các cuộn màng chống thấm 
từ nơi tập kết đến vị trí lắp đặt bảo đảm không làm hư hại mặt bằng, không làm thủng rách 
các cuộn màng chống thấm, không kéo lê các cuộn màng chống thấm trên mặt đất.
- Các thiết bị bốc dỡ không được phép sử dụng cáp thép mà phải dùng cáp mềm dạng băng 
vải.
- Nơi tập kết các cuộn màng chống thấm tại công trường phải được lựa chọn kỹ lưỡng và che 
phủ tránh mưa, nắng, tránh xa khu vực có nguy cơ cháy nổ, kho chứa dầu, mỡ, bụi bẩn, bùn 
nước và thuận liện cho việc chuyên chở tới vị trí lắp đặt.
- Không chồng các cuộn màng chống thấm quá 3 tầng.
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2.2 Tiếp nối màng chống thấm với đường ống:
a) Sơ đồ nối tiếp màng chống thấm với đường ống:
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- Trải màng trên mặt phẳng:
Trên mặt phẳng màng được trải theo hướng bất kỳ, song phải tính toán sao cho tổng dộ dài 
các đường hàn nối là ngắn nhất.
- Tại các góc: Trải màng theo hình 14.

b) Khoảng cách chồng mí:
Khoảng cách chồng mí theo vị trí đã đánh dấu sẵn của nhà sản xuất. Đối với những sản phẩm 
không được dánh dấu sẵn khoảng cách chồng mí thì dùng vật mẫu để đánh dấu. Khoảng 
cách chồng mí giữa các tấm màng phụ thuộc vào yêu cầu của từng loại máy hàn, thường từ 
100mm đến 150mm.

2.4 Các yêu cầu kỹ thuật khi hàn nối:
2.4.1 Các sơ đồ hàn nối:
a) Đường hàn kép:

2.2 Các bước chuẩn bị các tấm màng trước khi lắp đặt:
- Chọn một khoảng đất phẵng, nhẵn, đủ rộng để tập kết các cuộn màng chống thấm và làm 
nơi chế tạo các tấm panel lắp đặt. Chọn vị trí lắp đặt tấm màng đầu tiên và xác định hướng 
lắp đặt các tấm tiếp theo.
- Vẽ sơ đồ lắp đặt trên nhật ký thi công bao gồm thứ tự lắp đặt, vị trí và kích thước từng tấm ( 
đánh số theo thứ tự)
- Số liệu đo đạc từ hiện trường được chuyển về nơi tập kết và chế tạo các tấm panel. Sau khi 
chế tạo xong, các thông số được viết trực tiếp lên bề mặt từng cuộn rồi xếp theo thứ tự lắp đặt 
chờ vận chuyển tới vị trí lắp đặt ngoài công trường.
- Trong quá trình lưu tại công trường và trong quá trình thi công lắp đặt cần giảm thiểu tối đa 
thời gian màng HDPE tiếp xúc với ánh mặt trời, ảnh hưởng đến tuổi thọ: nếu thời gian quá lâu 
cần có biện pháp che phủ.

2.3 Lắp đặt (trải màng):
a) Nguyên tắc chung:
- Trải màng trên dốc: Các tấm panel phải song song với hướng mái dốc (các đường hàn nối 
giữa các tấm với nhau cũng song song với hướng mái dốc). Cạnh cuối mỗi tấm panel phải 
cách chân khay ít nhất 2m.

1.3 Yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị thi công, các thiết bị phục vụ cho công tác nghiệm 
thu tại hiện trường:
1.3.1 Yêu cầu đối với các thiết bị thi công:
Các thiết bị thi công bao gồm: Máy hàn kép, máy hàn đùn, máy thổi khí nóng, máy mài và các 
thiết bị, dụng cụ phụ trợ.
- Máy hàn kép ( hay còn gọi là máy hàn nêm nóng ) phải có đồng hồ đo và khống chế nhiệt 
độ hàn, áp lực nén và tốc độ hàn. Đường hàn phải bảo đảm kênh khí thông suốt giúp cho việc 
nghiệm thu bằng thi nghiệm áp lực khí được dễ dàng, mặt cắt  ngang đường hàn kép trình 
bày ở hình 15.
- Máy hàn đùn phải có đồng hồ đo và khống chế nhiệt độ tại đầu đùn, kích thước đường hàn 
đùn trình bày ở hình 16.
- Khi thi công phải có đủ máy dự phòng và phụ tùng thay thế để bảo đảm tính liên tục trong 
quá trình thi công nhằm đáp ứng được kế hoạch và tiến độ trong quá trình thi công.

1.3.2 Yêu cầu đối với các thiết bị thi công:
Các thiết bị phục vụ thi công bao gồm: hệ thống chiếu sáng, các thiết bị nâng, di chuyển, rải 
màng, máy phát điện, các thiết bị này phải được trang bị các phương tiện phòng chữa cháy  
và có biện pháp phòng ngừa dầu mỡ rỏ rỉ lên bề mặt màng chống thấm. Không được phép 
sử dụng phương tiện di chuyển bằng bánh xích mà phải thay bằng bánh lốp cao su.

1.3.3 Yêu cầu đối với các thiết bị thi công:
Cọc tre hoặc gỗ, bao tải cát, thang dây, thước đo, dao kéo, vật mẫu để đánh dấu khoảng 
cách chồng mi, bút sơn trắng ( thường dùng bút xoá), các dụng cụ để kéo như puller, kìm, dây 
thừng, các dụng cụ để vệ sinh bề mặt màng chống thấm: vải mềm, miếng xốp.

2 Yêu cầu trong quá trình thi công:
2.1 Yêu cầu kỹ thuật bề mặt trước khi rải màng:
a) Bề mặt trước khi rải màng phải đạt các yêu cầu kỹ thuật sau:
- Phẳng, nhẵn, chắc (Đầm, nén, lu, lèn đúng yêu cầu kỹ thuật) và không đọng nước.
- Phải dọn sạch tất cả các vật liệu có nguy cơ gây hại cho màng chống thấm.
- Tại các vị trí thay đổi độ dốc phải bo tròn tối thiểu đến bán kính 0.15m.

b) Rãnh neo:
- Nếu không có chi tiết thiết kế, hình dạng và kích thước rãnh neo phải thi công như hình 13.
- Mép của rãnh neo tiếp xúc với màng chống thấm phải được bo tròn để tránh làm rách màng 
khi bị kéo căng.
- Lắp đặt màng chống thấm đến đâu phải đổ đất vào rãnh neo đến đó.
- Đất đổ vào rãnh neo phải đầm chặt theo yêu cầu thiết kế nhưng tối thiểu K≥ 0,9.
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b) Đường hàn đùn:
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2.4.2 Hàn thử:
a) Đối với máy hàn kép:
- Ngay tại công trường cắt 2 tấm dài 5m, rộng 0.3m, chọn các thông số cho máy hàn gồm: 
nhiệt độ, tốc độ và áp lực nén. Khởi động và chờ cho máy ổn định tiến hành hàn 2 tấm đã 
được chuẩn bị sẫn với nhau ta được mẫu hàn thử, sau khi mẫu nguội loại bỏ hai đầu mẫu, 
dùng khuôn hoặc các dụng cụ đo cắt ( thước, êke, dao kéo) chế tạo 10 mẫu thử mỗi mẫu có 
kích thước: rộng 0.025m, dài 0.15m.
- Lấy 5 mẫu thử độ bền kháng kéo và 5 mẫu thử độ bền kháng bóc trên máy kéo xách tay 
ngay tại công trường.
- Đem giá trị trung bình của mỗi dạng thử so sánh với bảng 2. Nếu độ bền kháng kéo và độ bền 
kháng bóc bằng hoặc lớn hơn giá trị cho trong Bảng 2 thì xem như mối hàn đạt yêu cầu và lấy 
các thông số đã chọn ( nhiệt độ, tốc độ và áp lực nén ) cho các máy hàn của ca hàn hôm 
đó và các thông số này được duy trì cho đến lần hàn thử tiếp theo. Nếu không đạt thì điều 
chỉnh lại các thông số cho máy hàn và hàn thử mẫu mới.

b) Đối với máy hàn đùn:
Làm tương tự như hàn kép, nhưng độ dài đường hàn là 1m.

Bảng 2 - Độ bền của mối hàn

Độ bền kháng kéo Độ bền kháng bóc

Tên sản phẩm

Màng HDPE nhẵn 2 mặt

Màng HDPE nhẵn 2 mặt

Màng HDPE nhẵn 2 mặt

Màng HDPE nhẵn 2 mặt

Độ dày
m

Hàn đùn
kN/m

Hàn kép
kN/m

Hàn đùn
kN/m

Hàn kép
kN/m

1,0 x 10-3

1,0 x 10-3

1,5 x 10-3

2,0 x 10-3

14,1

21,2

28,4

9,8

14,1

21,2

28,4

9,8

9,1

13,7

18,2

8,4

11,4

17,2

22,8

8,4
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3 Công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công:
3.1 Quy định chung:
- Trước khi thi công phải điều tra, khảo sát kỹ địa hình, địa chất và thuỷ văn địa điểm thi công, 
dự báo trước các diễn biến thời tiết như mưa, bão, lốc để có biện pháp dự phòng bảo đảm 
an toàn cho người, thiết bị thi công, vật tư, nhiên liệu, các kho chứa vật liệu cũng như tài sản 
của dân cư sống lân cận.
- Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống cháy nổ, phòng 
chống bệnh dịch phải dựa vào các qui định hiện hành.
- Phải tiến hành điều tra, xác định vị trí các tuyến đường ống ngầm, đường dây điện ngầm, 
đường cáp quang ngầm trong phạm vi thi công để có biện pháp bảo đảm an toàn cho các 
công trình ngầm trong quá trình thi công.
- Phải có biện pháp hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường sinh thái, đặc biệt là vấn đề 
xử lý phế thải do thi công tạo ra nhằm tránh làm ô nhiễm đất, nguồn nước, nhất là nước ngầm.

3.2 Các yêu cầu an toàn trong thi công:
- Tất cả mọi người tham gia thi công phải bắt buộc dự khoá học an toàn lao động do ban an  
toàn công trường giảng dạy.
- Tất cả mọi người tham gia thi công phải được trang bị bảo hộ lao động gồm: quần áo, giầy 
tất, kính mắt, dây an toàn.
- Các đường tạm, cầu tạm phải có bố trí biển báo, hướng dẫn cho người tham gia giao thông.
- Các hố móng, mép taluy, rãnh đặt ống ngầm, dây cáp ngầm phải có hàng rào bao quanh 
và cắm biển cảnh báo nguy hiểm.
- Các thiết bị máy thi công sử dụng nguồn điện phải trang bị hệ thống an toàn như: ổn áp, bộ 
tự ngắt các máy móc sử dụng xăng dầu, khí ga phải được trang bị phòng chống cháy nổ như 
bình xịt CO2, cát, nước.
- Phải có hệ thống chiếu sáng nếu thi công ban đêm.

3.3 Yêu cầu bảo vệ môi trường:
- Phải có biện pháp phòng ngừa ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước, xói lở đất.
- Phải có biện pháp xử lý phế thải, rác thải sinh hoạt, đặc biệt các loại phế thải có lẫn dầu mỡ.
- Phải có biện pháp phòng ngừa ô nhiễm khí thải và tiếng ồn.
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F. NGHIỆM THU:

1 Kiểm nghiệm chất lượng đường hàn:
- Yêu cầu công tác chuẩn bị trước khi thi công xem mục “Công tác chuẩn bị trước khi thi 
công”.
- Chất lượng đường hàn được đánh giá bởi độ kín ( kín khí hoặc kín nước) và độ bền, độ kín 
được kiểm nghiệm bằng phương pháp không phá huỷ thực hiện trực tiếp tại hiện trường và độ 
bền được kiểm nghiệm bằng phương pháp phá huỷ tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn.

2 Nghiệm thu lắp đặt màng chống thấm:
Dựa vào các văn bản, các kết quả kiểm nghiệm chất lượng màng chống thấm trong suốt quá 
trình thi công, hội đồng nghiệm thu lập các biên bản nghiệm thu xác nhận màng chống thấm 
đã được lắp đặt theo đúng qui định yêu cầu đặc tính kỹ thuật và bản vẽ thiết kế.

CÔNG NGHỆ
Dây chuyền công nghệ máy móc thiết bị được công ty chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ các 
nhà cung cấp có uy tín  và chất lượng nhất hiện nay.
Chiều rộng khổ 8m độ dày từ 1mm đến 3mm. Năng suất bình quân 1 giờ đạt 1200 kg đến 1300 
kg màng chống thấm được sản xuất.
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LỜI CẢM ƠN

Kính thưa  Quý Đối Tác & Khách Hàng!

Công ty Kiệt Kiệt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Đối Tác & 
Khách Hàng đã giành cho Chúng tôi cơ hội được hợp tác.

Chúng tôi luôn đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu, bao gồm cả 
chất lượng sản phẩm, kỹ thuật lẫn mỹ thuật và chất lượng dịch vụ sau 
bán hàng. 

Để thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu và lựa chọn, Chúng tôi xin gửi 
tới Quý Đối Tác & Khách Hàng bản Hồ sơ năng lực với thông tin cơ bản 
về Doanh nghiệp và những sản phẩm tiêu biểu.

Rất mong Quý Đối Tác & Khách Hàng xem xét và tạo điều kiện để 
Chúng tôi được tham gia dự án với tư cách là nhà cung ứng vật tư lâu 
dài.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Ban Giám Đốc
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