
 

 

 

BỘ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU TRE 

LAVIE BAMBOO 

 

 

I, LỜI MỞ: 

- Trên thế giới có rất nhiều tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm được các khu vực, 

các nước áp dụng cho hàng hóa lưu thông trong khu vực và các nước đó. Hiện nay, 

tiêu chuẩn EN của Châu Âu luôn được coi là chuẩn mực về tiêu chuẩn chất lượng 

sản phẩm cần đạt được để được chấp nhận và lưu hành tại thị trường Châu Âu. 

- Sở dĩ tiêu chuẩn Châu Âu EN được cả thế giới công nhận là chuẩn mực về chất 

lượng bởi nó không đơn thuần đưa ra các tiêu chí về chỉ số mà sản phẩm cần đạt 

được. Ngoài ra, còn mở rộng qua cả tính bền vững của vật liệu tạo nên sản phẩm, 

độ an toàn của sản phẩm khi sử dụng với con người và môi trường sống. 

- Lavie Bamboo với mục tiêu mang đến những sản phẩm chất lượng, bền vững và an 

toàn nhất cho thị trường Việt Nam. Chúng tôi căn cứ theo những chuẩn mực tiêu 

chuẩn Châu Âu EN và bổ sung thêm các yếu tố để phù hợp với điều kiện khí hậu, 

thời tiết và nhu cầu sử dụng tại Việt Nam. 

- Tất cả các tiêu chí về mặt cơ lý của bộ tiêu chuẩn vật liệu tre Lavie Bamboo đều có 

chỉ số tương đương hoặc cao hơn so với tiêu chuẩn EN. 



 

 

- Với các tiêu chí đó, Lavie Bamboo đưa thêm các yếu tố như khả năng chống mốc, 

chống mối mọt, chống cong vênh, nứt vỡ lên ưu tiên hàng đầu. 

II, BỘ TIÊU CHUẨN: 

1, Tiêu chuẩn phát thải Formaldehyde E0-E1: 

 

- Formaldehyde là một chất hóa học có hại cho cơ thể và sức khỏe con người nhưng 

lại là thành phần rất phổ biến được sử dụng rộng rãi trong nội, ngoại thất, thuộc da, 

dệt may… Bộ tiêu chuẩn EN13986 đưa ra các mức phát thải khí formaldehyde chia 

theo các mức E0, E1, E2… Áp dụng phương pháp kiểm tra EN 717-1, các thông số 

cần đạt được như sau: 

+ E2 > 0.124 mg/m3 không khí 

+ E1 ≤ 0.124 mg/m3 không khí 

+ E0 ≈ 0.08 mg/m3 không khí 

- Với các tiêu chí trên, một sản phẩm để được phép lưu hành tại Châu Âu phải có hàm 

lượng phát thải khí formaldehyde đạt tiêu chuẩn E1 hoặc E0, những sản phẩm có 

mức từ E2 trở lên được cho là có hại cho sức khỏe người sử dụng và không được 

phép lưu hành. 

- Tất cả vật liệu tre của Lavie Bamboo có độ phát thải khí tiệm cận mức E0 với mức 

phát thải ≈ 0.08mg/m3. 

 

 

 



 

 

2, Cấp độ chống mốc Grade 0: 

 

- Do điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa với sự thay đổi thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm 

diễn ra nhanh và liên tục, khả năng chống mốc cần được ưu tiên hàng đầu để phù 

hợp với môi trường sử dụng tại Việt Nam. 

- Phương pháp kiểm tra theo ASTM G21-15 để vật liệu trong phòng kín và liên tục 

thay đổi độ ẩm theo các mức độ khác nhau trong vòng 28 ngày liên tục. 

- Có các mức cấp độ chống mốc từ 0 – 4 theo các mức sau sau 28 ngày thử nghiệm 

liên tục: 

+ Grade 0: Ít hơn 3% tổng diện tích bề mặt sản phẩm có xuất hiện chấm mốc. 

+ Grade 1: Ít hơn 10% tổng diện tích bề mặt sản phẩm có xuất hiện chấm mốc. 

+ Grade 2: 10%-30% tổng diện tích bề mặt sản phẩm có xuất hiện chấm mốc. 

+ Grade 3: 30%-60% tổng diện tích bề mặt sản phẩm có xuất hiện chấm mốc. 

+ Grade 4: 60% tổng diện tích bề mặt sản phẩm có xuất hiện chấm mốc. 

- Vật liệu tre của Lavie Bamboo đạt cấp độ Grade 0 về khả năng chống mốc. 

 

 

 

 



 

 

3, Độ bền mức 1 (class 1): 

 

- Căn cứ theo phương án test CEN/TS 15083-1 tiêu chuẩn về độ bền được quy định 

theo tiêu chuẩn EN350. Theo tiêu chuẩn này thì độ bền được chia từ mức 1 đến mức 

5 (class 1 – class 5) 

+ Mức 1 Class 1: Sản phẩm từ tre và gỗ có độ bền từ trên 25 năm - 40 năm sẽ đạt 

được độ bền mức 1. Các sản phẩm đạt mức 1 gồm tre ép khối, các loại gỗ cứng như: 

Ipe, Cumaru… 

+ Mức 2 Class 2: Sản phẩm từ tre và gỗ có độ bền từ trên 15 năm - 25 năm sẽ đạt 

được độ bền mức 2. 

+ Mức 3 Class 3: Sản phẩm từ tre và gỗ có độ bền từ trên 10 năm - 15 năm sẽ đạt 

được độ bền mức 3. 

+ Mức 4 Class 4: Sản phẩm từ tre và gỗ có độ bền từ trên 5 năm - 10 năm sẽ đạt 

được độ bền mức 4. 

+ Mức 5 Class 5: Sản phẩm từ tre và gỗ có độ bền từ trên 0 năm - 5 năm sẽ đạt được 

độ bền mức 5 

- Vật liệu tre của Lavie Bamboo đạt độ bền mức 1 với độ bền trên 25 năm. 

 

 

 



 

 

4, Chống côn trùng xâm hại mức 4 (class 4): 

 

- Những sản phẩm tre và gỗ, nhất là những sản phẩm dùng ngoài trời nếu không có 

khả năng chống côn trùng sẽ bị xâm hại sẽ dẫn đến giảm thẩm mĩ, tuổi thọ. Ở Việt 

Nam, côn trùng xâm hại chủ yếu là mối và mọt. Căn cứ theo tiêu chí này tiêu chuẩn 

Châu Âu EN335 quy định các mức chống côn trùng từ mức 1 - mức 5: 

+ Mức 1: Dễ bị côn trùng xâm hại. 

+ Mức 2: Có khả năng bị côn trùng xâm hại. 

+ Mức 3: Ít có khả năng bị côn trùng xâm hại. 

+ Mức 4: Không bị côn trùng xâm hại trong điều kiện bình thường (mối vẫn có thể 

cắn phá nếu vật liệu làm cản đường hay lấp lối ra trên tổ mối). 

+ Mức 5: Hoàn toàn không bị côn trùng xâm hại. 

5, Chống cháy tiêu chuẩn B1 (class B): 

 



 

 

- Căn cứ theo phương án test ASTM E84 tiêu chuẩn Châu Âu EN13501-1 quy định 

các mức khả năng chống cháy của vật liệu tre và gỗ từ A (không cháy), B (khó cháy) 

cho đến F (rất dễ cháy). 

- Vật liệu tre của Lavie Bamboo đạt mức chống cháy mức B1 gần như không cháy. 

6, Các chỉ số cơ lý cơ bản: 

STT Hạng mục kiểm tra Phương pháp kiểm tra Kết quả 

1 Tỷ trọng GB/T17657-2103 S4.2 1220kg/m3 

2 Độ bền uốn EN408:2010+A1:2012 S10 13490N/mm2 

3 Độ bền kéo EN408:2010+A1:2012 S12 70.9N/mm2 

4 Chống trơn trượt DIN51130:2014-02 R10 

5 Độ cứng Brinell EN1534:2010 3.06N/mm2 

 


