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Chất lượng không khí trong nhà: tiêu chí phát triển bền vững của MAPEI
Chúng ta dành đến 80-90% thời gian và hít 

3thở 20m  không khí trong nhà mỗi ngày nên 
chất lượng không khí ngày càng được quan 
tâm bởi các chính phủ và quy định nghiêm 
ngặt bởi các tổ chức quốc tế. 

CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ 
VÀ CHẤT THẢI HỮU CƠ BAY HƠI (VOC)
Chất lượng không khí trong nhà (Indoor Air 
Quality – IAQ) là tiêu chí quan trọng để đánh 
giá chất lượng sống. 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 
không khí trong nhà: hoạt động của con 
người  như đốt nến, hút thuốc, đun nấu, v.v), 
hệ thống thông gió, chất tẩy rửa, dầu thơm, 
đồ nội thất và từ vật liệu xây dựng có hàm 
lượng VOC cao.

Tuy nghiên không phải lúc nào chúng ta cũng 
cảm nhận được không khí trong nhà bị ô 
nhiễm vì khứu giác của chúng ta chỉ phát 
hiện khi hàm lượng VOC vượt quá một 
ngưỡng nào đó.

Không chỉ làm giảm chất lượng sống, ô 
nhiễm không khí trong nhà còn gây ra các 
bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, bệnh 
dị ứng và một số chất VOC còn có thể gây 
ung thư như benzene trong các chất đốt, 
formaldehyde từ các sản phẩm gỗ ép như đồ 
nội thất.
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SẢN PHẨM MAPEI GÓP PHẦN KIỂM SOÁT
CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ

Mapei dành 12% nguồn nhân lực và 5% doanh 
thu hàng năm cho Nghiên cứu & Phát triển 
(R&D). Trong đó 70% nguồn lực này tập trung 
vào phát triển các sản phẩm thân thiện với môi 
trường, có hàm lượng VOC rất thấp.

Từ năm 2005, sản phẩm Mapei đã được kiểm 
tra, chứng nhận và dán nhãn EC1 (hợp chất 
hữu cơ bay hơi VOC rất thấp) và từ năm 2010 
được dán nhãn “EMICODE EC1 Plus”. Cả 2 
nhãn này đều được cấp bởi GEV 
(Gemeinschaft  Emissionskontrol l ierte 
Ve r l e g e w e r k s t o f f e ,  K l e b s t o f f e  u n d  
Bauprodukte e.V.), tổ chức quốc tế kiểm tra 
mức khí thải của sản phẩm dùng cho sàn, keo 
kết dính và các vật liệu khác dùng trong ngành 
xây dựng. Qua đó, sử dụng sản phẩm Mapei 
giúp tăng chỉ số xếp hạng cho các Công trình 
Xanh theo tiêu chuẩn LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) và 
BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method). 

Là sản phẩm dạng vữa hai thành phần gồm vật liệu gốc xi 
măng, cốt liệu mịn chọn lọc, phụ gia đặc biệt và polymer tổng 
hợp tan trong nước dùng để chống thấm và bảo vệ các kết cấu 
bê tông và vữa xi măng. Sản phẩm có khả năng đàn hồi vượt 

MAPELASTIC

trội ngay cả khi nhiệt độ 
Odưới -20 C và hàm lượng 

VOC rất thấp. Sản phẩm 
được dán nhãn Emicode 
EC1 R Plus bởi GEV.
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