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1. Thông tin chung

HI-MACS® là gì?

HI-MACS® là dòng đá nhân tạo có gốc keo Acrylic, 
thành phần bao gồm (tỷ lệ % được tính dựa
theo trọng lượng):

- Khoáng đá tự nhiên
(Alumina Tri hydrate)                   : 52~62%( y )

- Acrylic PMMA
(Butyle Acrylate-Methyl Methacrylate): 30~47%
Copolymer Colorants : 1~5%- Copolymer Colorants                         : 1~5%

Màu sắc
HI-MACS® hiện nay có nhiều dòng sản phẩm với sự
phong phú về màu sắc và kiểu dáng. Hàng năm luôn
thường cập nhật thêm những màu mới vào bộ sưu tậpg ập ậ g ộ ập
này.



1. Thông tin chung

Đặc tính thiết kế I: Có gia công thành các hình dángĐặc tính thiết kế I: Có gia công thành các hình dáng
mong muốn.

Đặc tính thiết kế II:Sự đa dạng về màu sắc.
ế ếĐặc tính thiết kế III: Độ trong mờ.

Tính năng I: Không thấy đường nối.
Tính năng II: Dễ dàng thao tác.

Những đường nối trên đá HI-MACS® không thể nhìn
thấy bằng mắt thường Những sản phẩm được tạo thànhthấy bằng mắt thường. Những sản phẩm được tạo thành
từ việc gia công thành bồn rửa và hình bát được tích hợp 
trong một bề mặt làm việc mà không có bất kỳ mối nối
à ó thể đ hì thấ iệ à iú h t dễ dànào có thể được nhìn thấy, việc này giúp cho ta dễ dàng

vệ sinh bề mặt đá, và tránh các vết bẩn khó lau chùi xuất
hiện giữa các đường nối đá không sát.



1. Thông tin chung

Thâ thiệ ới ôi t ờThân thiện với môi trường

HI-MACS® là sản phẩm thân thiện với môi trường và
đ ấ hứ hậ ISO14001 ề Q ả lý ôi t ờđược cấp chứng nhận ISO14001 về Quản lý môi trường.

- Với thành phần từ nguyên liệu sinh thái bao gồm
ả ấ ấHydroxit nhôm được sản xuất từ nhôm nguyên chất.

- Được sản xuất tại nhà máy ở Atlanta với toàn bộ quá
trình thực hiện luôn bảo đảm sự thân thiện với môi

ếtrường, và việc tiết kiệm năng lượng hiệu quả.
- Được chế tạo với chi phí tiết kiệm tối đa.
- Có thể được xử lý như một loại rác thải bình thường.



1. Thông tin chung

Những đặc tính khác của HI MACS®Những đặc tính khác của HI-MACS®

- Ứng dụng đa dạng.
-Thích hợp với mọi loại kiểu dáng thiết kế.
- Nguyên liệu cao cấp đã được kiểm tra chất lượng tại
phòng thí nghiệm.p g g
- Phương pháp sản xuất tiên tiến đáp ứng mọi tiêu chuẩn
về vệ sinh môi trường.
- Đơn giản và dễ thao tác- Đơn giản và dễ thao tác.
- Dễ vệ sinh và bảo quản.
-Không bị ảnh hưởng bởi hầu hết các lọai hóa chất.

G ả ả- Giá cả phải chăng.



2. Ứng dụng

Các ứng dụngCác ứng dụng

HI-MACS® được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực
khác nhaukhác nhau.

Danh sách dưới đây bao gồm các dự án có ứng dụng
đ hế tá từ HI MACS®được chế tác từ HI-MACS® :
- Nhà bếp.
- Phòng tắm.

Khá h- Khách sạn.
- Nhà hàng.
- Phòng thí nghiệm.

ể- Khu trưng bày triển lãm và cửa hàng.
- Sân bay.
- Văn phòng và phòng trưng bày



2. Ứng dụng

Nhà bếpNhà bếp

Các lợi ích từ việc sử dụng sản phẩm HI-MACS® cho khu
vực nhà bếp:

- Dễ dàng vệ sinh.g
- Không bị ảnh hưởng bởi các hóa chất gia dụng.
- Lý tưởng cho việc thực hiện nấu ăn.
-Khả năng chịu nhiệt cao-Khả năng chịu nhiệt cao.
- Có thể được ứng dụng ở nhiều khu vực trong nhà bếp
(kể cả khu vực ở trên như tủ bếp).



2. Ứng dụng

Phòng tắmPhòng tắm

Ích lợi khi sử dụng đá nhân tạo HI-MACS® trong phòng 
tắm:

- Dễ chịu, cảm giác ấm ápg p
- Bề mặt trơn láng
- Extensive range of casted and moulded products
- Vệ sinh bề mặt dễ dàng- Vệ sinh bề mặt dễ dàng
- Không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm



2. Ứng dụng

Khách sạnKhách sạn

Ích lợi khi sử dụng đá nhân tạo HI-MACS® trong khách
sạn:

- Giá cả hợp lýp ý
- Kiểu dáng tinh tế
- Giá trị cao
- Tuổi thọ cao- Tuổi thọ cao
- Thiết kế đa dạng
- Xuyên sáng

ễ ả ả- Dễ dàng bảo quản



3. Ứng dụng tham khảo

Bệnh viện và phòng thí nghiệmBệnh viện và phòng thí nghiệm

Ích lợi khi sử dụng đá nhân tạo HI-MACS® trong bệnh
viện và phòng thí nghiệm:

- Giá cả hợp lýp ý
- Tuổi thọ cao
- Không đường nối
- Bề mặt nhẵn mịn- Bề mặt nhẵn mịn
- Dễ chà rửa
- Chống khuẩn và hóa chất



3. Ứng dụng tham khảo

Hội chợ thương mại và lắp đặtHội chợ thương mại và lắp đặt

Ích lợi khi sử dụng đá nhân tạo HI-MACS® trong khu
triển lãm và lắp đặt

- Vẻ ngoài nổi bậtg
- Áp dụng trong các khu vực chức năng.
- Bề mặt hoàn hảo
- Tuổi thọ cao- Tuổi thọ cao
- Kiểu dáng tinh tế, chất lượng cao
- Cảm giác dễ chịu khi chạm vào



2. Ứng dụng

Sân baySân bay

Ích lợi khi sử dụng đá nhân tạo HI-MACS® trong sân bay:

- Đa chức năng
- Bề mặt hoàn hảo
- Tuổi thọ cao
- Kiểu dáng tinh tế, chất lượng cao
- Giá cả hợp lý- Giá cả hợp lý



2. Ứng dụng

Văn phòng và phòng trưng bàyVăn phòng và phòng trưng bày

Ích lợi khi sử dụng đá nhân tạo HI-MACS® trong văn
phòng và phòng trưng bày:

- Giá cả hợp lýp ý
- Cảm giác dễ chịu khi chạm vào
- Tuổi thọ cao
- Dễ bảo quản- Dễ bảo quản
- Kiểu dáng tinh tế, chất lượng cao



2. Ứng dụng

Ứng dụng bề mặtỨng dụng bề mặt

Ích lợi khi sử dụng đá nhân tạo HI-MACS® cho bề mặt
sản phẩm:

- Dễ dàng bảo quảng q
- Chống ẩm
- Kiển dáng tinh tế
- Không thấy đường nối- Không thấy đường nối



2. Ứng dụng

Đồ nội thất và vật liệu tạo sángĐồ nội thất và vật liệu tạo sáng

Ích lợi khi sử dụng đá nhân tạo HI-MACS® cho đồ nội
thất và hiệu ứng ánh sáng:

- Dễ bảo quảnq
- Kiểu dáng tinh tế
- Không thấy đường nối
- Xuyên sáng mờ- Xuyên sáng mờ



3. Thông tin kỹ thuật

Quy trình sản xuất đá nhân tạo HI-MACS®

Keo Acrylic Phun màu

Nghiền đá

TrộnNguyên liệu thô Phết Nung Thành phẩm được

sơn phết
Cắt

CắtLàm mátPhun cátTurn OverPhun cátKiểm traĐóng hàngChuyển hàng



3. Thông tin kỹ thuật

Gợi ý về việc chăm sóc sản phẩm:
- Đá nhân tạo HI-MACS® có thể được làm sạch một cách
đơn giản bằng vải ướt bọt biển hoặc bằng chất tẩy rửađơn giản bằng vải ướt, bọt biển hoặc bằng chất tẩy rửa
nhẹ. 

ế ẩ ẩ ế ầ ế- Những vết bẩn khó tẩy hơn, vết trầy nhỏ, hoặc vết
thuốc lá có thể dễ dàng được tẩy sạch chỉ đơn giản bằng
miếng cọ rửa.

- Thậm chí , đá nhân tạo HI-MACS® khi bị trầy xước có
thể được tái tạo một cách dễ dàng qua đánh bóng bằngthể được tái tạo một cách dễ dàng qua đánh bóng bằng
giấy nhám



3. Thông tin kỹ thuật

Kết quả xét nghiệm 1: Chống hóa chất

Bề mặt đá nhân tạo Hi Macs nhẵn mịn, chống
bụi bẩn và độ ẩm cao. Vì vậy, những vết bẩn 
ngoan cố như son môi, axit, chất tẩy rửa và các g , , y
thực phẩm màu không để lại dấu vết trên vật 
liệu, thậm chí sau một thời gian là 16 giờ.

Kết quả xét nghiệm 2: Bảng dữ liệu kỹ thuật

Đá nhân tạo HI-MACS ® có độ bền cao như đãĐá nhân tạo HI-MACS ® có độ bền cao như đã 
chứng minh ở tất cả các tài liệu xét nghiệm có liên 
quan. 

ầ ề ốĐá nhân tạo HI-MACS ® đứng đầu về độ chống 
va đập, dẫn nhiệt, độ thẩm thấu hơi nước, tính vệ 
sinh cao.



Giấy chứng nhận

3. Thông tinh kỹ thuật

G ấy c ứ g ậ
Tất cả các sản phẩm của đá nhân tạo HI-MACS® được
sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 
cho các hệ thống và quy trình và tiêu chuẩn ISO 14001cho các hệ thống và quy trình và tiêu chuẩn ISO 14001
tiêu chuẩn quản lý môi trường.

BS 8800- BS 8800
(Giấy chứng nhận tuân thủ với sức khoẻ 

người lao động và quản lý an toàn hệ 
ốthống)

NSF 51
(Giấy chứng nhận y tế)

LGALGA
(Giấy chứng nhận vệ sinh)



3. Technical Information

- B1 / DIN 4102-1 
(Chứng nhận khả năng chống cháy

cao)

- M1M1 
(Chứng nhận khả năng chống cháy

cao)

- IMO - Modules B+D
(Chứng nhận khả năng chống cháy
cao)

- Bodycote Warrington Fire - Class 0 
(Chứ hậ khả ă hố há )(Chứng nhận khả năng chống cháy cao)

- MPA NRW
(Chứng nhận khả năng chống cháy cao)





4. Nhà sản xuất – LG Hausys

Lịch sử phát triển 50 năm của LG gắn liền với sự phát triển không gian sống của
khách hàng.khách hàng.

LG Hausys là một trong những công ty lớn nhất của Hàn Quốc về cung cấp vật liệu xây dựn
g. Một khởi đầu mới vào tháng Tư năm 2009 sau khi được chia tách từ LG Chemical. 

Chúng tôi gợi nhớ lại việc tạo dựng một không gian sống thịnh vưởng và hạnh phúc trong
hơn 50 năm qua, bắt đầu từ một công ty cung cấp Vinyl cho sàn nhà từ năm 1958 và đang
phát triển để cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ mới như cửa sổ nhựa “High Sash” 

ầ ốhàng đầu tại Hàn Quốc, đá nhân tạo “HI-MACS”, pin quang điện tích hợp (BIPV), và đứng
hàng đầu trên thị trường thế giới về giấy đánh bóng.

[Lịch sử
phát triển] Sản xuất sản phẩm nhựa

cung cấp cho thị trường
nội địa.

Sản xuất cửa sổ PVC (HI-
SASH)

Chia tách doanh nghiệp
(LGCI, LG Chem,
LG Household & Health Care 

Thành lập
LG Hausys

1947

1951

1958 1995 2006

1969 2001 2009

Sáng lập Khu công nghiệp

S S )

Sản xuất ván sàn Vinyl và bắt Sản xuất đá nhân tạo (HI Ra mắt thương hiệu nộiSáng lập Khu công nghiệp
Lucky Chemical (LG Chem)

Sản xuất ván sàn Vinyl và bắt
đầu các hoạt động sản xuất.

Sản xuất đá nhân tạo (HI-
MACS)

Ra mắt thương hiệu nội
thất cao cấp Z:IN



4. Nhà sản xuất – LG Hausys

[Khung cảnh]

[Giá trị thông thường][Giá trị thông thường]


