
Ngói Màu SCG

Ð ẳ n g  c ấ p  r i ê n g  c h o  n g ư ờ i  t hà n h  đ ạ t

MÀU NGÓI BỀN ĐẸP
HƠN 10 NĂM

CÁCH NHIỆT TỐT HƠN CHỐNG DỘT TUYỆT ĐỐI CHỐNG BÁM BỤI VÀ
RÊU MỐC

THÂN NGÓI MẠNH MẼ 
VÀ CỨNG CÁP



Màu Choco Brown
- E78

Màu Titaninum Grey
- E79

BỘ SƯU TẬP VỀ THIẾT KẾ & MÀU SẮC



CÔNG NGHỆ PHỦ MÀU KÉP DOUBLE COATING

Lớp vữa màu gốc
 

Lớp màu đặc biệt bằng công nghệ 
phủ màu kép Double Coating

Thân viên ngói
3 gờ chống trào ngược giúp ngăn 
chặn luồng nước mưa thổi ngược 

lên khi mưa to gió lớn

2 rãnh kết nối giữa các viên ngói 
giúp thoát nước hiệu quả 

Với công nghệ phủ màu hiện đại Double 
Coating, viên ngói sẽ luôn sáng bóng và 
bền màu trên 10 năm.

Bề mặt của ngói sáng bóng và sang 
trọng thể hiện phong cách độc đáo 
của căn nhà.

Công nghệ hiện đại tạo nên sự bền chắc 
và cứng cáp không chỉ cho từng viên 
ngói mà trên toàn bộ mái ngói.

Ngói Màu SCG được thừa nhận là chuyên 
gia ngói lợp và khẳng định chất lượng với 
15 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam.

Bề mặt viên ngói sáng bóng giúp phản xạ 
nhiệt và ngăn chặn nhiệt hấp thu vào mái, 
tạo không gian sống dịu mát và tiết kiệm 
điện năng cho thiết bị điều hòa.

MỚI !   MÀU SẮC BỀN ĐẸP VÀ SÁNG BÓNG
 
 

VỚI CÔNG NGHỆ

Công nghệ phủ màu kép Double Coating là bước đột phá từ 
công nghệ phủ màu Ultra Wet on Wet, với việc sử dụng các hạt 
màu có kích thước siêu nhỏ, xi măng portland cao cấp và lớp 
phủ màu đặc biệt. Bước cải tiến mới nhất từ SCG giúp viên ngói 
SCG ELITE Series có màu sắc bền đẹp, sáng bóng, cách nhiệt 
tốt hơn và giảm thiểu bụi bẩn hay rêu bám.

Điều này được các chuyên gia chứng minh qua thử nghiệm lão 
hóa bức xạ, so sánh sự khác biệt giữa viên ngói thông thường 
và viên ngói được sản xuất theo công nghệ Double Coating. 
Chúng tôi sử dụng thiết bị kiểm tra độ bền thời tiết QUV, mô 
phỏng ánh nắng buổi trưa ở vùng Đông Nam Á suốt 500 giờ 
trong phòng thí nghiệm, theo tiêu chuẩn của Hội Thử Nghiệm và 
vật liệu Mỹ ASTM G154.

Kết quả cho thấy, màu sắc trên viên ngói thông thường sẽ 
bị phai màu rõ rệt. Trong khi đó, màu sắc viên ngói 
SCG ELITE được sản xuất theo công nghệ Nano Shield 
vẫn sáng bóng và tươi đẹp.

THƯƠNG HIỆU UY TÍN MÀU SẮC BỀN LÂU
TRÊN 10 NĂM

KHÔNG GIAN SỐNG
DỊU MÁT

CÔNG NGHỆ PHỦ MÀU KÉP DOUBLE COATING

BỀ MẶT NGÓI 
SÁNG BÓNG

BỀN CHẮC TRÊN 
TOÀN BỘ MÁI NGÓI

Mới sản xuất Sau vài năm 
sử dụng

Mới sản xuất Sau vài năm 
sử dụng



Công nghệ mới

 Ngói nóc 
Dùng phủ đường nóc và 
hông mái ( 3.3 viên/m2)

 Ngói cuối nóc
Dùng để phủ xà gồ & ngói 
nóc tại đầu hồi

 Ngói rìa
Dùng để phủ đường rìa mái 
( 3 viên/m2)

 Ngói cuối rìa
Dùng để phủ điểm cuối của rìa mái 
(đoạn tiếp giáp mái và tường)

 Ngói cuối mái
Dùng để phủ xà gồ & hai viên 
ngói cuối mái

 Ngói ghép hai
Dùng để nối ở giữa 2 viên 
ngói nóc

 Ngói ghép ba
Dùng để phủ nơi giao nhau giữa 
đường nóc & đường hông mái

 Ngói ghép bốn
Dùng để úp trên đỉnh của loại mái 
hình tháp 4 cạnh

1 2

3 4

5 6 7 8

MÁI NGÓI & PHỤ KIỆN 

Thông số kỹ thuật

Kích thước :       33 x 42 cm

Số lượng viên/m2 :    9,8 - 10,4 viên

Tùy theo thiết kế mái và khoảng cách mè 

(khoảng cho phép là 32 - 34 cm)

Trọng lượng khoảng:    4 kg/viên

Độ dốc cho phép :   17o -  90o  

Độ dốc tối ưu :     30o - 35o

Phần phủ chồng mí :     8 - 10 cm

Lưu ý:

Do kỹ thuật in, màu sắc có thể hơi khác với thực tế. Vui lòng xem 
ngói mẫu tại của hàng trước khi đặt mua.

Giới thiệu chung

ĐỂ BIẾT THÊM 
THÔNG TIN CHI TIẾT.
XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

scg-athome.vn.

Được thành lập tại Việt Nam từ năm 2006, Công ty TNHH Ngói 
Bê Tông SCG (Việt Nam), một thành viên của tập đoàn SCG 
(Thái Lan), có công suất hơn 18 triệu viên ngói lợp và phụ kiện 
cho thị trường Việt Nam. SCG Elite Series là dòng sản phẩm mới 
nhất với công nghệ đột phá Double Coating, cải tiến mới nhất từ 
kinh nghiệm hơn 50 năm của chúng tôi trong lĩnh vực lợp mái cho 
các nước nhiệt đới.

Suốt hơn 15 năm nỗ lực và phát triển, Ngói Màu SCG luôn chú 
trọng đến việc xây dựng niềm tin với mọi nhóm khách hàng bằng 
những nỗ lực liên tục nhằm sáng tạo ra các sản phẩm có chất 
lượng vượt trội và các giải pháp thiết yếu cho mái nhà. Ngói Màu 
SCG tự hào là nhà sản xuất ngói bê tông đầu tiên và duy nhất đạt 
đồng bộ cả 3 chứng nhận quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, 
môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Ngói Màu SCG nay đã là thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam, 
được tin tưởng lựa chọn cho nhiều dự án quy mô lớn của các nhà 
đầu tư bất động sản hàng đầu như VIN GROUP, NOVALAND, 
NAM LONG, SUN GROUP, FLC, CEO GROUP… và hàng trăm 
ngàn mái nhà Việt.

Để tìm hiểu thêm về các hoạt động của Ngói Màu SCG cũng như 
các sản phẩm khác của SCG Xi Măng – Vật Liệu Xây Dựng, vui 
lòng truy cập https://scg-athome.vn.


