
 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v Cập nhật QCVN 16-2019 trên mặt lưng tấm Vĩnh Tường - Gyproc 

 

Kính gửi: Quý Khách Hàng 

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến 

Quý Khách Hàng đã ủng hộ sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua.  

Chúng tôi xin trân trọng thông báo: 

“Kể từ 15/11/2020, thông tin về chứng nhận hợp chuẩn hợp quy được in trên mặt lưng tấm sẽ được 

cập nhật từ QCVN 16-2017 thành QCVN 16-2019. Việc cập nhật này áp dụng cho tất cả các loại 

tấm Tiêu Chuẩn và Siêu Chịu Ẩm (tất cả độ dày) được sản xuất tại nhà máy Hiệp Phước.” Cụ thể 

như sau: 

 

Ví dụ tấm Tiêu Chuẩn 9mm – sản xuất tại nhà máy Hiệp Phước 

 

Ví dụ tấm Siêu Chịu Ẩm 9mm – sản xuất tại nhà máy Hiệp Phước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Các lô tấm thạch cao Vĩnh Tường – Gyproc với nhận diện cũ và mới sẽ được bán song song trong 

thời gian chuyển đổi, cho đến khi hết hàng tồn kho. 

Chúng tôi xin cam kết chất lượng của tất cả lô hàng thạch cao Vĩnh Tường - Gyproc luôn đạt 

chất lượng cao nhất, đồng bộ & đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đã được công bố.  

Giá sản phẩm hiện không thay đổi cho đến khi có thông báo mới. 

 

Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Khách Hàng. 

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:  
Phòng Tiếp Thị Công ty TNHH SAINT-GOBAIN VIỆT NAM 

Tầng 8, Tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ, P.Thủ Thiêm, Q.2, Tp.HCM 
Điện thoại: (028) 377.61.888  Fax: (028) 377.60.824  
Tổng Đài Tư Vấn – Miễn Cước Toàn Quốc: 1800 1218 

   
 

Thành phố TP.HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2020 

Thay mặt và đại diện cho 

SAINT-GOBAIN VIỆT NAM 

NGUYỄN VĂN TRUNG 

Giám Đốc Tiếp Thị Toàn Quốc 

 


