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QUY TRÌNH SẢN XUẤT 

VÁN COPPHA, VÁN PHỦ PHIM 
 

Dưới đây là quy trình sản xuất ván ép coppha, ván phủ phim theo tiêu chuẩn của HAPPY LIFE Corp. 

 

NĂNG LỰC SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY LIFE ( HAPPY 

LIFE Corp ): 

 

- HAPPY LIFE Corp sản xuất với quy trình máy móc hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến mới 

nhất. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghành. công xuất 15.000 -20.000 tấm/ngày. 

- Nhận sản xuất theo đơn đặt hàng của đại lý, dự án công trình lớn cũng như xuất khẩu. 

 

- Đội ngũ cán bộ công nhân lành nghề, yêu nghề, gắn bó với công việc nhiều năm qua.  

- Để tạo ra những sản phẩm chất lượng: Nhân viên và công nhân nhà máy mỗi người đảm nhiệm 

một công đoạn, được giao việc đúng chuyên môn, luôn hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của 

mình trong công việc. 

 

           Lõi ván – Keo - Phim: 
- Lõi: Lõi ván được chọn lọc từ nguyên liệu gỗ +AA gỗ rừng trồng như cao su, keo, bạch đàn…  

 

- Keo: Keo chịu nước Phenol WBP, 4 cạnh ván ép coppha, ván phủ phim được lăn keo chống thâm 

nước. 

Keo được nhà máy pha chế theo bí quyết và công thức riêng biệt tạo sự kết dính các lớp veneer 

cao, nhằm gia tăng số lần sử dụng nhiều hơn so với ván của nhà máy khác mua keo trôi nổi 

ngoài thị trường. 

 

- Phim 2 mặt  ván: Phim được HAPPY LIFE Corp nhập khẩu từ Đức và Dongwha-Korea, nên 

có số lần sử dụng nhiều hơn so với ván ép coppha thông thường, ván phủ phim có logo, hoặc 

trơn không logo tùy theo nhu cầu đặt hàng theo đơn của khách hàng. 

Sản phẩm đạt chất lượng, được nhiều nhà thầu lớn tin tưởng sử dụng trong nhiều năm qua, dựa 

trên thông tin phản hồi thực tế từ khách hàng trải qua nhiều dự án thực tế. 

 

- Dịch vụ tốt giao hàng cực nhanh 24/7: Nhà máy có nhiều chi nhánh, kho bãi tại các tỉnh thành 

cả 3 miền Nam – Trung - Bắc nên sẽ thuận tiện giao hàng nhanh tới chân công trình trong 24h từ 

kho gần nhất. 

 

- Hỗ trợ khách sau mua hàng: Tư vấn miễn phí, hướng dẫn sử dụng sản phẩm nhiệt tình, và có 

nhiều chính sách hậu mãi cho người mua hàng.  

                  

Tiêu chí nhà máy: 

 
Bán Giá Rẻ -Thu Tiền Liền 

Bán Đúng Giá – Đúng Chất Lượng – Đúng Sản Phẩm  
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Quy Trình Sản Xuất gồm 13 công đoạn –  4 bước bảo quản và sử dụng : 

1. Bóc Vỏ: Gỗ Cao Su, Bạch Đàn, Keo… khai thác từ rừng trồng, sau đó được cưa cắt theo kích thước 

theo yêu cầu của khách hàng: 600mm x 1200mm hoặc 65cm x 1350mm, tùy mục đích sử dụng. 

Sau đó cho vào máy bóc vỏ để tạo tính đồng đều, độ mịn của các lớp gỗ lạng. 
 

 

2. Lạng Veneer: Gỗ đã bóc vỏ đồng đều, được đưa vào máy lạng Veneer. Với quy trình và máy móc 

hiện đại HAPPY LIFE Corp cho ra những nguyên liệu và sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất với giá rẻ 

nhất. 
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3. Sấy Veneer: Sau khi lạng Veneer, sẽ được cho vào máy sấy khô nhằm làm tăng độ bền, tính 

chịu lực, chịu nước... khi sản xuất ván khuôn phủ phim, ván coppha. Veneer được HAPPY LIFE 

Corp sấy khô có chất lượng cao hơn Veneer phơi nắng. Nếu Veneer bảo quản không tốt, khi lăn 

keo lên Veneer dẫn đến chất lượng kết dính thấp. 
 

 

4. Công Đoạn Lọc Nguyên Liệu: Nguyên liệu đã sấy khô không hoàn toàn đều đạt tiêu chuẩn A, sẽ 

có tỉ lệ nhỏ loại B, vì thế nhà máy phải phân loại ra, chỉ lấy nguyên liệu A, dùng cho sản xuất ván 

ép phủ phim, nguyên liệu B dùng cho sản xuất ván ép bao bì hoặc bán thương mại dân dụng. 

https://vanphuphim.com/
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5. Máy Lăn Keo Lên Veneer: Sau khi lọc nguyên liệu, chọn ra nguyên liệu tốt AA, Veneer được 

HAPPY LIFE Corp đưa vào máy lăn keo, máy sẽ tự động cuốn Venner chạy vào trong máy phủ lên 

Veneer lượng keo vừa đủ, phủ kín đều toàn Veneer. 
 

 

6. Dây Chuyền Xếp Lớp Ván Ép: Thời gian di chuyển 1 vòng của băng chuyền là 15-20 phút, thời 

gian này sẽ giúp lớp keo trên bề mặt ván thẩm thấu vào bên trong, giúp ván đạt độ kết dính tốt 

nhất. Các lớp ván được xếp đầy đủ theo tiêu chuẩn, máy cắt tự động ở cuối bằng chuyền, được 

cài đặt cắt tự động và dịch chuyện kiện ván ra phía ngoài chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo. 
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7. Công Đoạn Ép Định Hình: Ép định hình ván, để cố định ván thành khuôn và để keo thẩm thấu 

vào hết trong ván, khoảng 60 phút đến 120 phút tùy vào độ dày ván và thành phần trong ván. Ép 

định hình đồng thời để gia nhiệt dần từ bên ngoài vào trong ván. 
 

 

8. Dây Chuyền Ép Nóng: Công đoạn này rất quan trọng nhờ vào nhiệt độ nóng keo tản ra, ngấm vào 

thớ gỗ tạo thành độ liên kết chắc chắn các tấm Venner từ ngoài vào bên trong, Gia tăng nhiệt từ 

ngoài vào theo thời gian nhiệt càng tăng, thẩm thấu từ ngoài đến bên trong cùng lõi ván. Thời gian 

ép khoản 60 phút  đến 120 phút phụ thuộc vào độ dày và thành phần trong ván.  
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9. Xử lý Sơ Bộ Bề Mặt Ván: Sau khi được ép nóng, ván được đưa ra và chờ nhiệt độ giảm xuống, sẽ 

được công nhân xử lý sơ những đường nối của ván, khi hoàn tất sẽ chuyển sang công đoạn cắt cạnh 

ván thành các kích cỡ. 
 

 
10. Công Đoạn Cắt Cạnh Ván: Sau quá trình xử lý sơ bề mặt ván, ván sẽ được đưa vào máy cắt cạnh, 

máy sẽ tự động cắt 2 cạnh chiều ngang và chiều dọc của ván theo kích thước yêu cầu. Thông thường 

là 1220 x 2440, hoặc 1m x 2m cho thị trường Châu Á và 1250 x 2550 cho thị trường Châu Âu tùy theo đơn 

đặt hàng theo yêu cầu của khách 
 

https://vanphuphim.com/bang-bao-gia-van-phu-phim-moi-nhat-2021/
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11. Công Đoạn Chà Nhám: Ván sau khi được cắt cạnh được chuyển qua khâu chà nhám bề mặt, công 

đoạn này cũng rất quan trọng vì nó tạo độ láng, phẳng bề mạt ván. Chà nhám lần 1 sau đó kiểm tra, 

xử lý những điểm chưa hoàn thiện chà lần 2. Tiếp tục kiểm tra lại, xử lý tiếp những điểm còn chưa 

hoàn thiện, chà lần 3 lại cho phẳng đẹp. Chà xong xử lý 4 cạnh ván bằng keo và bột chống nước. 
 

 

12. Ép Phim Lên Mặt Ván: Trà xong, ván được đưa qua khâu phủ phim lên bên mặt ván. Công đoạn này 

được HAPPY LIFE Corp kiểm tra lại 1 lần nữa, để đảm bảo mặt ván không có vật thể lạ,rồi mới phủ 

phim lên ván và đưa vào máy ép nhiệt, nhiệt làm cho lớp phim dính chắc vào mặt ván. 
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13. Phun Keo Chống Thấm Nước 4 Cạnh - Đóng Kiện Ván: Sau khi ván được ép phim 2 mặt, 

ván thành phẩm được xếp lên máy đóng kiện, 4 cạnh ván được trà sơ lại cho sạch. Sau đó phun 

lên 4 cạnh lớp keo chống thấm nước. Công đoạn cuối là đóng đai lên Palet từng kiện, được 

HAPPY LIFE Corp chia ra từ 50 -80 Tấm/Kiện tùy độ dày từng loại: Ván phủ phim 15mm, Ván 

phủ phim 18mm, Ván phủ phim 12mm 17mm, lưu kho - vận chuyển ra công trình sử dụng. 
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Ván phủ phim 15mm 18mm 17mm 12mm từ khâu sản xuất, được HAPPY LIFE Corp giao tới tay người sử 

dụng dự án, công trình thực tế của RiCon - Khang Điền. 

 
 

 
 

CÔNG TY CP HAPPY LIFE 
Địa chỉ: 504 Võ Chí Công, Quận 9, TPHCM  Mst: 0314 218 790 
Kho1: Đường số 2 KCN Vĩnh Lộc A, TPHCM 

Kho 2: KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương 

NM SX:* Đường số 3, KCN1 Biên Hòa, Đồng Nai 

             * 25B KCN Nhơn Trạch 1, Đồng Nai 

NM SX: KCN Thuận Đạo, Bến Lức, Long An 

Kho Miền Bắc: 

1: Hà Nội: Ban cơ yếu chính phủ 164 Khuất Duy Tiến, P Nhân Chính , Thanh 

Xuân, Hà Nội  

2: Bắc Ninh: Nhà máy 2,3 : KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh. 

Kho Miền Trung: 
1: Kho tại Đà Nẵng :  Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng 

2: Kho Nha Trang: 92, QL 1A, Tp.Nha Trang Khánh Hòa 

3: QL1A Đường Chánh TP Đồng Hới, Quảng Bình 

TK: PHAM VAN CUONG  0071001191190 Vietcombank TPHCM   

Hotline: 0917.24 55 99 - 0913.68 58 79 
https://vanphuphim.com/ 

TK: PHAM VAN CUONG 060142381799 Sacombank Q9 TPHCM 

TK Công  Ty :  06014 238 0679  NH Sacombank cn Quận 9. TP.HCM 

https://vanphuphim.com/san-pham/gia-van-phu-phim-15mm-x-1220-x-2440mm/
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I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & BẢO QUẢN VÁN ÉP PHỦ PHIM 

Bảo Quản Trước Khi Sử Dụng 

 Tấm ván hạn chế không tiếp xúc với nước và ánh sáng mặt trời khi chưa 

sử dụng, bằng cách lưu trữ trong kho hoặc che phủ bằng dù, bạt phù hợp. 

Ngoài ra, tránh các khu vực lưu trữ ẩm ướt hoặc quá khô và nóng. (A) 

 
 

 Các tấm ván lấy lẻ có thể gỡ ra khỏi kiện ván . Tuy nhiên hãy nhớ đóng gói 

sau khi mở lấy lẻ. (B) 

 
 

 Khi di chuyển ván nên đóng đai kiện cẩn thận, tránh làm rơi hư hỏng ván, 

nhằm đảm bảo an toàn lao động cho con người, khi đang làm việc tại 

công trình. (C) 

 
 

 Không nên kéo tấm ván trà trên mặt đất hoặc sàn nhà, điều này sẽ làm 

ảnh hưởng trực tiếp lên bề mặt ván và phim trên ván. Nếu cần di chuyển 

thì dung xe nâng, hoặc khiêng bằng tay (D) 

 

 Các tấm ván ép lưu trữ nên để theo chiều nằm ngang, phải được kê trên 

Palet. (E) 

 

Chuẩn Bị Sử Dụng 

 

 Các cạnh ván ép coppha, ván phủ phim của HAPPY LIFE Corp sau khi 

được cắt ra đều phải lăn keo chống nước tất cả các cạnh được để tránh 

hút ẩm, mối mọt cũng như nước ngấm vào ván. (F) 

 
 

 Ván ép phủ phim, ván ép coppha có thể được tạo hình và khoan cắt bằng 

các công cụ gia công gỗ. Bịt kín các cạnh và lỗ bằng sơn hoặc keo chống 

thấm. (G) 
 
 

 Muốn đạt kết quả tốt nhất, HAPPY LIFE Corp khuyên bạn nên dùng 

đinh hoặc vít bắn ván chuyên dụng, phía trên bề mặt ván cần có lớp 

băng keo dán hỗ trợ từ 2 phía trước và sau mặt ván, giúp ván không bị 

nứt vỡ khi khoan.  
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 Nên dùng dầu bôi khuôn hoặc chất chống bám dính bê tông trước mỗi lần sử 

dụng để dễ vệ sinh và giảm khả năng hư hỏng mặt ván. Chất lượng của dầu 

bôi trơn cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt ván khuôn hoặc bề mặt 

bê tông. (H) 

 

Sau Khi Sử Dụng 

 

 Các tấm ván khuôn phủ phim nên được làm sạch cẩn thận bằng nước hoặc hơi 

nước sau khi sử dụng. Nên dùng dụng cụ và bàn chải bằng nhựa hoặc 

nylon.(I) 

 Khắc phục những điểm lỗi trên bề mặt ván khuôn và 4 cạnh ván, dùng keo 

hoặc sơn chống thấm nước phủ lên bề mặt ván và các cạnh. (J) 

 

 Dùng dầu bôi lên khuôn ván cho lần sử dụng kế tiếp, đảm bảo bề mặt ván 

không bán dính nhiều nhất có thể. (H) 
 

 Phải vệ sinh ván, làm sạch và phơi khô, để nơi khô ráo có che đậy sau khi sử 

dụng, tránh gây hư hỏng bề mặt khi chùi rửa. (H) 

 

 Nên để ván trên mặt phẳng, xếp ngay ngắn khi lưu trữ, bảo quản nơi khô ráo, 

thoáng mát trong khu vực có mái che hoặc phủ bạt. (A) 
 

Pha Chế Keo Chống Thấm Nước 
 

HAPPY LIFE Corp hỗ trợ keo chống thấm nước, sử lý cạnh ván và bề mặt được chống thấm 

nước khi tiếp xúc trực tiếp với nước, được pha chế theo tỉ lệ như sau: 

+ Một kilogame keo chống thấm nước, pha với 2 gam bột, rồi trộn đều lên để 5-10 

phút. Dùng dụng cụ chuyên dụng quét hoặc lăn lên bề mặt ván, các cạnh ván khuôn 

phủ phim, những nơi có khả năng thấm nước. Để khô ván trên 30 phút dưới điều kiện 

trời nắng hoặc lâu hơn sau đó mang vào sử dụng hoặc lưu trữ. 

+ Tránh tiếp xúc trực tiếp với keo, khuyên dùng dụng cụ bảo bộ khi pha chế sử dụng 

keo. Bảo quản và cất giữ keo ở nơi mát tránh nơi quá ẩm hoặc nơi tiếp xúc trực tiếp ánh 

sáng mặt trời, sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng kết dính và chống nước của keo. 
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