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CÔNG TY GRS
Công ty đặt môi trường lên hàng đầu ! GREEN RUBBER SYSTEM
Ước mơ về các vật liệu thân thiện với môi trường nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại
– Green Rubber System
Phá hủy tự nhiên do quá trình công nghiệp hóa!
Mưa lớn do hủy diệt tự nhiên Suy thoái nhiệt đô thị do!
Khí hậu nóng lên, không thể bỏ mặc môi trường tự nhiên như vậy được.
Green Rubber System sử dụng công nghệ vật liệu nhiệt hạch thân thiện với môi trường
để ngăn chặn sự phá hủy tự nhiên. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng tự nhiên với các sản phẩm
vật liệu mới thân thiện môi trường.
Đội ngũ nhân viên công ty

CÔNG NGHỆ GRS
1. XÂY DỰNG

2. MÔI TRƯỜNG

3. THƯƠNG HIỆU
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SOIL-ONE

SOIL-ONE

VẬT LIỆU CỨNG HÓA NỀN ĐẤT

1. ĐỊNH NGHĨA BÊ TÔNG ĐẤT THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
Đây là phương pháp lát mặt thân thiện với môi trường, có thể thay thế
cho công nghệ lát bê tông nhựa / xi măng hiện nay.
Sản phẩm là hợp chất lỏng hóa rắn thân thiện với môi trường, hình thành từ phản ứng
polymer hóa. Sản phẩm ứng dụng để làm cứng hóa nền đất trên những con đường tạm,
bãi đậu xe và sườn dốc.

2. CÁC DÒNG SẢN PHẨM VÀ CÔNG DỤNG
SOIL-ONE (Mặt đường đất)
Chất nền cao su tổng hợp được polymer hóa trong nhũ tương
acrylic Đây là sản phẩm lỏng một phần giúp thấm sâu vào đất
Đất gặp hóa chất sẽ biến đổi thành hợp chất cấu trúc bền rắn.
SOIL- 200 (Chất làm cứng đất khối)
hựa EVA được trộn với nhũ tương acrylic
Gạch và đất và xi măng (chất làm cứng) được thêm vào để thúc đẩy sự kết dính
Sản phẩm rắn một phần được sử dụng trong sản xuất khối.
ECO-BINDER (Hóa rắn)
Xi măng thân thiện với môi trường với mục đích tăng cường cường độ nén của đất
Sản phẩm bột dễ sử dụng.

TRỘN SOIL-ONE
VÀ NƯỚC

TRỘN MASATO VÀ
CHẤT LÀM CỨNG

TRỘN HỖN HỢP ĐẤT
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PHUN CỤC BỘ

SAU KHI CHẠY MÁY LĂN
BÃI XE ĐÃ HOÀN THÀNH

SOIL-ONE
CHẤT LÀM CỨNG ĐẤT SOIL-ONE

ĐƯỜNG TRẢI NHỰA

XÂY DỰNG
ĐƯỜNG NÔNG TRẠI

THI CÔNG DỐC

XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ
ĐÔNG NAM Á
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THI CÔNG BÃI ĐẬU XE

THI CÔNG SÀN NHÀ

SHARK-21

Đây là loại sơn phủ chức năng than thiện với môi trường, sản xuất bằng cách kết hợp
và polymer hóa các chất phụ gia vô cơ với các chất phụ gia đặc biệt để làm thành phần
chính. Nó được phát triển để thay thế cho sơn epoxy và urethane. Đây là một loại sơn
vật liệu mới hoàn chỉnh, tối ưu trong phòng chống cháy nổ và không phát hiện
formaldehyd, chất hữu cơ tổng hợp và toluene

1. CÁC DÒNG SẢN PHẨM
SHARK-TILL (SƠN SÀN)
Sơn sàn loại bỏ các thành phần gây hại cho cơ thể con người
– vấn đề thường gặp ở sơn epoxy và sơn wurethane
SHARK-WOOD (SƠN GỖ)
Ngăn chặn được mối mọt và hạn chế cháy cho các công trình gỗ.
Thiết kế sơn trong suốt với khả năng chống vết bẩn tuyệt vời
Nâng cao tuổi thọ sản phẩm gỗ chỉ với một lợp sơn phủ
SHARK-STEEL (SƠN KIM LOẠI)
Ngăn chặn rỉ sét bằng cách tạo một lớp màng cường độ cao
trên bề mặt các cấu trúc kim loại
Chức năng tuyệt vời cho phép sử dụng lâu dài.
SHARK–COAT (SƠN TƯỜNG)
Là một loại sơn cho các bức tường bên ngoài của các tòa nhà,
có khả năng chống ô nhiễm tuyệt vời
Lớp phủ sạch đẹp trong hơn 5 năm, không thấm nước

Sản phẩm SHARK- 21

Thao tác xử lý
nâng cấp sàn hiện có

Công đoạn chính
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Công đoạn phụ

Hiện trường
sau 3 ngày sơn

SHARK-21

LỚP PHỦ CHỨC NĂNG VÔ CƠ

ỨNG DỤNG SƠN VÔ CƠ

SHARK-21

LỚP PHỦ PHÒNG TẬP TRONG NHÀ

SƠN CẨM THẠCH HỘI TRƯỜNG TRIỂN LÃM

BÃI ĐẬU XE TRONG NHÀ

SƠN CẨM THẠCH HỘI TRƯỜNG TRIỂN LÃM

HỒ BƠI

CÔNG TRÌNH NGOÀI TRỜI

SÀN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỰC PHẨM

SÀN NHÀ MÁY XẢN XUẤT DẦU
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1. SƠN CHỐNG THẤM URATHANE TAN TRONG NƯỚC

BEST-ONE

Sản phẩm thân thiện với môi trường được tạo ra bằng cách phản ứng nhũ tương nước
với nhựa Uraetan
Sản phẩm chắc chắn, linh hoạt với khả năng chống chọi thời tiết tuyệt vời, kháng hóa
chất và chống ăn mòn và bảo vệ bề mặt bê tông
Sản phẩm chống thấm mái hoàn hảo.

2. SƠN CHỊU NHIỆT

GHA-200

Sơn chống thấm chịu nhiệt GHA-200 là một loại nhựa acrylic đặc biệt với thân gốm rỗng và
gốm phản xạ nhiệt cao cấp, vì vậy nó rất hiệu quả trong khả năng chống nước và
chống chọi thời tiết.
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng, giúp giảm 4oC so với nhiệt độ bên ngoài.

3. SƠN CHỐNG THẤM

GHA-300

GHA-300 là một loại sơn cách nhiệt công nghiệp có chức năng cách nhiệt cao để ngăn chặn
rò rỉ nhiệt ra bên ngoài
Đây là một loại sơn tiết kiệm năng lượng.
Sản phẩm chức năng có thể giảm thiểu chênh lệch nhiệt độ. Sơn cách nhiệt có chứa gốm
chân không, có khả năng cách nhiệt, độ bền tuyệt vời và ngăn ngừa nấm mốc hiệu quả.

4. SƠN SILICATE

NEWCOM-SP

Sản phẩm NEWCOM-SP là tinh thể sơn silicat không giống như sơn acrylic chống thấm
Độ thấm hơi nước cao cho phép nó xuyên qua các cấu trúc bê tông và đá
Sản phẩm thân thiện với môi trường
Đây là một sản phẩm khái niệm mới được thiết kế để bảo vệ bề mặt bê tông và ngăn chặn
sự trung hòa bởi vì nó có khả năng chống thời tiết, chống nước, và kéo dài tuổi thọ bê
tông bằng cách ngăn chặn ô nhiễm bởi môi trường bên ngoài như tia cực tím và mưa.
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SƠN CHỨC NĂNG

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM SƠN CHỨC NĂNG

