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HƯỚNG ĐẾN BÊ TÔNG KHÔNG CACBON CÙNG VỚI
PENETRON ADMIX

TOWARDS ZERO CARBON CONCRETE WITH 
PENETRON ADMIX

PENETRON THAM GIA LIÊN TIẾP CÁC SỰ KIỆN ĐỂ ĐƯA
RA CÁC GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI CO2 CHO CÁC DỰ
ÁN XÂY DỰNG 
PENETRON PARTICIPATES IN BACK-TO-BACK EVENTS
TO EXHIBIT HOW ITS SOLUTIONS REDUCE CO2
EMISSIONS IN CONSTRUCTION PROJECTS

http://penetron.com.vn/danh-muc/tin-tuc/ban-tin-cong-nghiep/


Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Penetron
tham gia sự kiện BCI Equinox 2022 với
chủ đề: “Net Zero Carbon & Wellness”
tại khách sạn Sheraton Sài Gòn, một
trong những sự kiện triển lãm được
mong đợi nhất ngành kiến trúc và xây
dựng. Sự kiện diễn ra vào thời điểm
ngày càng có nhiều dấu hiệu về việc
bắt buộc thực hiện tính bền vững trong
các dự án mới để phát triển lâu dài. 
On May 20, 2022, the BCI Equinox
event with the theme "Net Zero Carbon
& Wellness" took place at the Sheraton
Saigon Hotel, District 1, Ho Chi Minh
City. This comes at a time when there
are increasing signs of compulsory
implementation of sustainability in new
projects for long-term development.
 
Tiếp nối thành công của sự kiện chủ đề
“Hướng đến bê tông không cacbon” tại
Tp.Hồ Chí Minh. Ngày 17 tháng 06
năm 2022, gian hàng của Penetron đã
có mặt tại Hà Nội, trong chương trình
Giao lưu hợp tác VNCC – IBST. 
Penetron tham gia chương trình nhằm
khẳng định các cam kết chất lượng sản
phẩm của chúng tôi trong việc đóng
góp làm giảm lượng khí thải cacbon
trong bê tông tại Việt Nam và trên toàn
cầu. 
Penetron participated in the partnership
program “VNCC – IBST” event held in
Hanoi on Jun 17, 2022, this time with
the topic Towards Zero Carbon
Concrete to affirm our product quality
commitments in contributing to
reducing the quantity carbon emissions
in concrete in Vietnam and globally.
 
Dựa trên thống kê từ phân tích của
Ngân Hàng Thế Giới (năm 2020), về
sự hình thành và phát triển của trên

 



10,000 thành phố từ năm 1990 đến
năm 2015, những khu đô thị thành
công nhất là những là nơi kết nối các
kế hoạch phát triển toàn diện của họ
với nhu cầu kinh tế, tập trung vào khả
năng sống và sự bền vững.
According to the World Bank Analysis
(2020) of the shape and growth of over
10,000 cities between 1990 and 2015,
the most successful urban areas are
the ones that connect their
comprehensive development plans to
economic demand, focusing on
livability and sustainability.

Một số hình ảnh Penetron tại sự kiện "BCI
Equinox 2022" và chương trình giao lưu "VNCC -
IBST"

Penetron team in BCI Equinox 2022 event and
Partnership program "VNCC-IBST"

Theo tinh thần chủ đề của chuỗi sự kiện, Penetron Việt Nam mang đến các triển lãm giải
pháp chống thấm tinh thể thẩm thấu và nâng cao nhận thức về cách phụ gia chống thấm
PENETRON ADMIX của chúng tôi có thể giúp giảm đáng kể lượng khí thải cacbon trong
các dự án xây dựng. Phù hợp với Hiệp ước Khí hậu Glasgow (COP26), Penetron nỗ lực
đóng góp nhằm hướng tới mục tiêu không phát thải cacbon vào năm 2050.
In the spirit of the event’s theme, Penetron Vietnam exhibited its crystalline waterproofing
solutions and raised awareness about how PENETRON ADMIX; our waterproofing
admixture can significantly help reduce carbon footprint in construction projects. In line
with the Glasgow Climate Pact (COP26), Penetron strives to contribute towards the goal
of net-zero carbon emissions by 2050.

Đọc thêm bên dưới về cách PENETRON có thể giúp giảm lượng khí thải cacbon của
ngành bê tông toàn cầu trong báo cáo Hướng tới mục tiêu bê tông không cacbon năm
2022 của chúng tôi 
Read more below about how PENETRON could help reduce the carbon footprint of the global
concrete industry in our 2022 Towards Zero Carbon Concrete report: 👇

Hướng Đến Bê Tông Không Cacbon/ Towards Zero Carbon Concrete

http://penetron.com.vn/san-pham/penetron-admix-2-2/
https://www.penetron.com/products/PENETRON-ADMIX
http://penetron.com.vn/sustainableconcreteVN/index.html?fbclid=IwAR3McYsmHmiI6fac5z06ZuxvC1O7JTJWKIvwwElO410Tb5TK4KBIutWH4Ho


CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ ÁP DỤNG THÀNH
CÔNG PENETRON ADMIX
HERE ARE SOME NOTABLE PROJECTS WHICH BENEFITTED
FROM PENETRON ADMIX

SUN MARINA, tỉnh Quảng Ninh 
SUN MARINA, Quangninh province

Tọa lạc bên bờ Vịnh Hạ Long, Sun Marina Town nổi bật bởi hai tòa tháp căn hộ cao 50
tầng (với 3 tầng hầm) gồm 3.000 căn hộ. Khu phức hợp này cũng bao gồm Sun Marina
Plaza, với 230 cửa hàng bên bờ biển và 46 gian hàng ngoài trời, tất cả đều nằm liền kề 
Marina Club. 
Located on the shores of Ha Long Bay, The Sun Madina Town is crowned by two 50-floor
apartment towers (built on three basement levels) with amazing 3,000 apartment units.
The complex also comprises the Sun Marina Plaza, with 230 seafront shops, and 46
outdoor stands, all adjacent to the Marina Club facility. 

Hệ thống chống thấm Penetron đã được lựa chọn cho các cấu trúc phần dưới của các tòa
tháp dân cư sang trọng và khu mua sắm Sun Marina Plaza. 
Penetron waterproofing system was selected for the below-grade structures of both the
luxury residential towers and the Sun Marina Plaza shopping area. 
  
Với hai tòa tháp căn hộ, lớp phủ vữa PENETRON được áp dụng trên mặt trong tường
của ba tầng hầm và bê tông trộn với PENETRON ADMIX được sử dụng cho nền móng
của tòa tháp và Sun Marina Plaza. 
For the two residential towers, PENETRON as a slurry coating was applied on the
negative side of the three leveled basement walls and PENETRON ADMIX-treated
concrete was used for the foundation slabs of the towers & the Sun Marina Plaza. 
 
Thông tin khách hàng: 
Chủ Đầu Tư:TẬP ĐOÀN SUN GROUP 
Tổng thầu: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Sol E&C              
Khối lượng PENETRON ADMIX trộn với bê tông đã được sử dụng: 2,970 m3 

Client information: 
Owner: SUN GROUP 



Main Contractor: SOL E&C 
The volume of PENETRON ADMIX treated concrete used: 2,970 m3

Liên hệ để được đội ngũ kỹ sư tư vấn

THE MINATO RESIDENCE, Tỉnh Quảng Ninh
THE MINATO RESIDENCE, Quangninh province

Lấy cảm hứng từ những thành phố thịnh vượng đến từ đảo Sakura -  Nhật Bản. The
Minato Residence được xây dựng trên diện tích 1,26 ha tọa lạc tại vị trí đắc địa của thành
phố Hạ Long, bên dòng sông Lạch Tray. Dự án kết hợp phong thủy trong các nguyên tắc
thiết kế để mang lại tiêu chuẩn sống chất lượng Nhật Bản cho cư dân. 
Inspired by the prosperous cities from Japan – Sakura land. The Minato Residence is built
on an area of 1.26 hectares and stands in the prime location of Ha Long city beside the
Lach Tray river. The project incorporates Feng Shui in its design principles to deliver
Japanese quality living standards to its occupants. 

Bê tông đã qua xử lý với PENETRON ADMIX được sử dụng để chống thấm sàn tầng
hầm của hai tòa nhà chung cư 26 tầng và tòa nhà thương mại. 
PENETRON ADMIX-treated concrete was used to waterproof the basement slab of the
two 26-storied apartment buildings and the commercial building. 

Thông tin khách hàng: 
Chủ Đầu Tư: MINATO VIETNAM CO., LTD. 
Tổng thầu: Công ty TNHH Fujita Việt Nam 

mailto:?subject=info%40penetron.com.vn%C2%A0


Khối lượng PENETRON ADMIX trộn với bê tông đã được sử dụng:  1,400m3 

Client information: 
Owner: MINATO VIETNAM CO., LTD. 
Main Contractor: FUJITA Corporation 

The volume of PENETRON ADMIX treated concrete used: 1,400m3 
 

Liên hệ để được đội ngũ kỹ sư tư vấn

DRAGON OCEAN ĐỒ SƠN, Tp.Hải Phòng 
DRAGON OCEAN ĐỒ SƠN, Haiphong city

Dragon Ocean Resort nằm trên diện tích 480 ha đất khai hoang. Dự án là khu đô thị ven
biển phát triển lớn nhất miền Bắc Việt Nam và khu du lịch sinh thái lớn nhất Hải Phòng. 
Dragon Ocean Resort sits on an area of 480 hectares of reclaimed land. The project is the
largest coastal urban development in the North of Vietnam & the largest eco-tourism area
in Hai Phong. 
  
Dự án bao gồm sân gôn 27 lỗ, các trung tâm Hội nghị và hội thảo hiện đại, khách sạn 5
sao & Resort by Wyndham Hotels, các cửa hàng bán lẻ, biển nhân tạo, bể bơi nước ngọt
& nước mặn, công viên nước và giải trí. 
The project comprises a 27-hole golf course, state-of-the-art Conference and seminar
centres, a 5-star hotel & Resort by Wyndham Hotels, retail stores, an artificial
sea, freshwater & saltwater swimming pool, and Water & Amusement parks. 

mailto:?subject=info%40penetron.com.vn%C2%A0


  
Bê tông đã qua xử lý với PENETRON ADMIX được sử dụng để chống thấm cho các kết
cấu bên dưới như tường & sàn tầng hầm và các kết cấu giữ nước ngầm của khách sạn &
khu nghỉ dưỡng. 
PENETRON ADMIX-treated concrete was used to waterproof the below-grade structures
such as the basement wall & slab and underground water retaining structures of the hotel
& resort 
  
Thông tin khách hàng: 
Chủ Đầu Tư: GELEXIMCO 
Tổng thầu: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình 

Khối lượng PENETRON ADMIX trộn với bê tông đã được sử dụng: 17,830m3 
  
Client information: 
Owner: GELEXIMCO 
Main Contractor: Hoa Binh Construction Group 
The volume of PENETRON ADMIX treated concrete used: 17,830m3

Liên hệ để được đội ngũ kỹ sư tư vấn

PARK CITY, Hà Nội 
PARK CITY, Hanoi

Nhà phát triển bất động sản từng đoạt giải thưởng, PARK CITY đã giao một dự án phát
triển khu đô thị hỗn hợp rộng 77 ha tại quận Hà Đông, Hà Nội. Dự án lấy cảm hứng kiến   
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trúc & cảnh quan từ dự án trước đó, Adiva ở Kuala Lumpur, Malaysia. 
The award-winning real estate developer, PARK CITY delivered a 77-hectare mix-use
urban development project in the Ha Dong district of Hanoi. The project drew its
architectural & landscape inspiration from its previous project, the Adiva in Kuala Lumpur,
Malaysia. 

Dự án bao gồm các tiểu khu dân cư - Nadyne Gardens, Evelyne Gardens, The Mansions,
Parc 57, khu tiện ích The ParkCity Club Hanoi, trường học quốc tế ParkCity Hanoi và khu
phức hợp thương mại. 
The project consists of residential sub-areas- Nadyne Gardens, Evelyne Gardens, The
Mansions, Parc 57, The ParkCity Club Hanoi utility area, an international school ParkCity
Hanoi and a commercial complex. 

Bê tông đã qua xử lý PENETRON ADMIX được sử dụng để chống thấm cho cấu trúc tầng
hầm của các căn shophouse trong khu phức hợp thương mại.  
PENETRON ADMIX treated concrete was used to waterproof the basement structure of
the shophouses in the commercial complex. 

Thông tin khách hàng: 
Chủ Đầu Tư: VIDC & Perdana Parkcity 
Tổng thầu: Công ty Cổ Phần Ecoba Việt Nam 

Khối lượng PENETRON ADMIX trộn với bê tông đã được sử dụng: 4,420m3 

Client information: 
Owner: VIDC & Perdana Parkcity 
Main Contractor: Ecoba Vietnam JSC

The volume of PENETRON ADMIX treated concrete used: 4,420m3

ể ấ
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Liên hệ để được đội ngũ kỹ sư tư vấn

HOÀNG HUY COMMERCE, Tp.Hải Phòng 
HOANG HUY COMMERCE, Haiphong city

Tọa lạc tại Quận Lê Chân, Hải Phòng. Khu phức hợp dân cư & thương mại rộng 3 ha bao
gồm một tầng hầm ba tầng với 3 tòa tháp cao 35 tầng; Lotus, Camellia, Tulip & các tiện
nghi hiện đại như hồ bơi, phòng tập thể dục, khu vui chơi cho trẻ em & trung tâm mua
sắm. 
Located in the Le Chan District of Hai Phong. The 3-hectare residential & commercial
complex comprises a three-leveled basement with 3 thirty-five-storied towers; Lotus,
Camellia, Tulip & state of the art amenities for its occupants such as swimming pools,
gyms, children’s play area & a shopping mall. 
  
Bê tông đã qua xử lý PENETRON ADMIX được sử dụng để chống thấm cho sàn hầm 3. 
PENETRON ADMIX treated concrete was used to waterproof the basement slab of the 3
leveled basement 
  
Thông tin khách hàng: 
Chủ Đầu Tư: Tập đoàn Hoàng Huy 
Tổng thầu: Công ty Cổ Phần Ecoba Việt Nam 

Khối lượng PENETRON ADMIX trộn với bê tông đã được sử dụng: 3,560m3 

Client information: 
Owner: Hoang Huy Group 
Main Contractor: Ecoba Vietnam JSC

The volume of PENETRON ADMIX treated concrete used: 3,560m3
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Liên hệ để được đội ngũ kỹ sư tư vấn

HITACHI ABB NEW FACTORY, Tỉnh Bắc Ninh 
HITACHI ABB NEW FACTORY, Bacninh province

Công ty TNHH ABB Power Grids Việt Nam, trực thuộc Hitachi ABB Power Grids - công ty
tiên phong đi đầu trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ cho quá trình chuyển đổi năng
lượng toàn cầu, đã lên kế hoạch bổ sung một nhà máy mới cho Hitachi ABB Việt Nam. 
ABB Power Grids Vietnam Limited, part of Hitachi ABB Power Grids – a pioneering leader
in power and technology for global energy transition, planned to add a new factory to the
Hitachi ABB Viet Nam. 

Nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam có tổng diện tích sàn
là 57.000m2. Nhà máy mới bao gồm một nhà kho hai tầng; một khu thành phẩm và các
tòa nhà tiện ích như khu chiết rót dầu, và một nhà máy điện với một phòng máy phát điện. 
The factory, located at Tien Son Industrial Zone, Bac Ninh Province, Vietnam has a total
floor area of 57,000 sqm. The new factory includes a two-storey warehouse; a finished
goods area and utility buildings such as an oil filling area, and a power station with a
generator room. 

Bê tông đã qua xử lý PENETRON ADMIX được sử dụng để chống thấm cho các bể chứa
nước sinh hoạt và nước chữa cháy dưới lòng đất. 
PENETRON ADMIX treated concrete was used to waterproof the underground domestic
and fire water tanks. 

Thông tin khách hàng: 
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Chủ Đầu Tư: Hitachi ABB 
Tổng thầu: Công ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê 

Khối lượng PENETRON ADMIX trộn với bê tông đã được sử dụng: 420m3 

Client information: 
Owner: Hitachi ABB 
Main Contractor: Tuan Le Construction Company Limited

The volume of PENETRON ADMIX treated concrete used: 420m3

Liên hệ để được đội ngũ kỹ sư tư vấn

PHÚC YÊN PROSPER, Tp. Hồ Chí Minh 
PHUC YEN PROSPER, Hochiminh city

Tọa lạc tại phường Tân Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khu phức hợp dân
cư rộng 6.105m2 có 2 tầng hầm với 2 tòa tháp cao 26 tầng gồm 560 căn hộ, 180 officetel
& 18 shophouse. 
Located in the Tan Binh ward of Thu Duc district, Ho Chi Minh City. The 6,105m2
residential complex has a two-leveled basement with two 26-storied towers comprising
560 apartments, 180 officetels & 18 shophouses.

Tường Skin-wall của dự án (2 tầng hầm) đã được chống thấm bằng bê tông trộn phụ gia 
chống thấm PENETRON ADMIX.
The walls of the 2 leveled basement were waterproofed by treating the concrete of the
skin wall abutting the secant pile walls with PENETRON ADMIX. 
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Thông tin khách hàng: 
Chủ Đầu Tư: Phúc Yên Prosper Phố Đông 
Nhà Thầu Chính: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Fu Lin 

Khối lượng PENETRON ADMIX trộn với bê tông đã được sử dụng: 1,000m3 
  
Client information: 
Owner: Phuc Yen Prosper Pho Dong 
Main Contractor: Fu Lin Cons. 

The volume of PENETRON ADMIX treated concrete used: 1,000m3

 

Liên hệ để được đội ngũ kỹ sư tư vấn

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU
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