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Kính gửi: Quý Khách hàng và Đối tác!
Kim Tín là một Tập đoàn chuyên sản xuất và kinh 

doanh vật liệu hàn hàng đầu Việt Nam. Trải qua 
hơn 22 năm hình thành và phát triển, sản phẩm của 

Kim Tín đã có mặt hơn 25 quốc gia trên thế giới.
Thích nghi nhanh với sự thay đổi và phát triển của 

thị trường, mỗi năm đi qua, Kim Tín tiếp tục khẳng 
định sự tiến bộ vượt trội, không ngừng mở rộng 

quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng 
hoá ngành hàng. 

Tập đoàn Kim Tín cam kết nỗ lực hết mình để 
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao 

với triết lý kinh doanh "cân bằng lợi ích các bên 
liên quan", phát huy sức mạnh sáng tạo của tập 

thể, trọng dụng nhân tài, thể hiện tinh thần 
trách nhiệm cao trong mọi hoạt động kinh 

doanh và hợp tác kinh doanh. 
Để trở thành một Tập đoàn phát triển bền vững 

như ngày hôm nay thì không thể thiếu sự ủng hộ, 
động viên, khích lệ từ Quý Khách hàng và Đối tác. 

Kim Tín mong muốn sẽ tiếp tục được đồng hành 
cùng sự phát triển thịnh vượng của Quý vị trong 

tương lai. Một lần nữa chúng tôi xin gởi lời cảm ơn 
chân thành và lời tri ân sâu sắc tới Quý Khách 

hàng và Đối tác.
Trân trọng! Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tiến Hải
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CÂU CHUYỆN
CỦA CHÚNG TÔI
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRÁCH NHIỆM

TUÂN THỦ

CÔNG BẰNG

ĐẠO ĐỨC

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh
Giá Trị Cốt Lõi

TẦM NHÌN 

Phát triển bền vững,
hướng tới tương lai.

SỨ MỆNH

Chinh phục niềm tin,
sự hài lòng của khách hàng. 

Giữ gìn và phát huy
niềm tự hào Kim Tín. 

Cân bằng lợi ích giữa
các bên liên quan. 

CHÍNH TRỰC

Liêm chính, trung thực 
trong ứng xử và trong 
tất cả các giao dịch.  

Trách nhiệm với bản thân, 
đồng nghiệp, công ty, đối 

tác và trách nhiệm với 
cộng đồng.

Công bằng với nhân viên, 
khách hàng, nhà cung cấp 
và các bên liên quan khác.

Tuân thủ luật pháp, bộ 
quy tắc ứng xử và các quy 
chế, chính sách, quy định 

của Công ty.

Tôn trọng các tiêu chuẩn 
đã được thiết lập và hành 
động một cách đạo đức.
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Câu Chuyện Kim Tín

2000 2006 2008

Trong hơn 22 năm hình thành và phát triển, Kim Tín luôn kiên trì theo 
đuổi con đường phát triển bền vững, hướng đến cân bằng lợi ích các 
bên liên quan. Đồng thời, duy trì “lời hứa, lời cam kết của chúng tôi là 
Vàng” bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. 

Hình thành hệ thống 
Logistics

 
 

 

  

2000 Ngày 29/01/2000 Công ty TNHH 
TM Kim Tín được thành lập.

2001 
Xây dựng nhà máy sản xuất que 
hàn đầu tiên tại TP.HCM với 
công suất thiết kế 20.000 
tấn/năm.

Thành lập chi nhánh đầu tiên tại 
Đà Nẵng đánh dấu bước đầu 
hành trình phát triển thị trường 
miền Trung.

2003

Công ty Cổ phần Kim Tín được 
thành lập tại Hà Nội với mục 
đích mở rộng mạng lưới kinh 
doanh phía Bắc. 

Thành lập Công ty Cổ phần Kim 
Tín Hưng Yên - nhà máy sản 
xuất vật liệu hàn tại miền Bắc.

2006 2008
Đưa vào hoạt động tổng kho Tân 
Tạo với diện tích 15.000 m², 
bước đầu hình thành hệ thống 
Logistics.

Khởi công xây dựng cụm công 
nghiệp các nhà máy vật liệu hàn, 
thiết bị hàn tại Long An với diện 
tích 120.000 m², nâng tổng công 
suất của nhà máy Long An lên 
đến 80.000 tấn/năm.

Tổng Quan Về Kim Tín

Bắt đầu hình thành và xây 
dựng thương hiệu Kim Tín  

Mang trong mình sứ mệnh chinh 
phục khách hàng với mục tiêu 

chiếm lĩnh thị trường vật liệu hàn 



Câu Chuyện Kim Tín

2021

 
 

 

2015
Kim Tín đẩy mạnh việc khai thác và 
phát triển dịch vụ logistics, thành lập 
Công ty Cổ phần Logistics nPL với 
hơn 100 xe container.

Mở rộng nhà máy vật liệu hàn Hưng 
Yên, nâng tổng công suất nhà máy 
Hưng Yên đạt 68.000 tấn/năm, với 
diện tích 70.000 m².

2021 Trở thành đơn vị ngoài quốc 
doanh đầu tiên triển khai hệ 
thống quản trị toàn diện SAP, 
S4/HANA, S&OP, MES với 
tổng đầu tư 5 triệu USD.

Tổng Quan Về Kim Tín

Chuyển đổi số 
toàn diện

Không ngừng nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm

2010

2010 Thành lâp Công ty Cổ phần Kim Tín 
Quảng Trị với công suất thiết kế 
48.000 tấn/năm, diện tích 45.000 m².

Trong hơn 22 năm hình thành và phát triển, Kim Tín luôn kiên trì theo 
đuổi con đường phát triển bền vững, hướng đến cân bằng lợi ích các 
bên liên quan. Đồng thời, duy trì “lời hứa, lời cam kết của chúng tôi là 
Vàng” bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. 

 

KIM TIN GROUP
Hồ sơ năng lực

6



NGÀNH NGHỀ KINH DOANH



Ngành Nghề Kinh Doanh

Hàng tổng hợp

 Vật liệu Kim khí

Kim loại màu

Vật liệu hàn 

KIM TIN GROUP
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Máy móc thiết bị



Thành Tựu Giải Thưởng

Hạng

Hạng

Hạng

Hạng

Hạng

Hạng

Hạng

Hạng

Hạng

Hạng

Hạng

254
249

223

2010

2011
2012

2013
2014

2015

2016
2017

2018

2019
2020

trong top 500 Doanh 
nghiệp phát triển nhất 
Việt nam 

115

Doanh nghiệp tiêu biểu
tại Diễn đàn Hội nhập
kinh tế ASIA 

TOP 10

trong bảng xếp hạng 

Hạng 

Hạng 

Profit 500 năm 2021

138

Thương hiệu mạnh
VN 2021

TOP 100

Doanh nghiệp phát triển
bền vững

TOP 100

Thương hiệu dẫn đầu
Việt Nam

TOP 10

Luôn hướng đến khách hàng, Kim Tín 
không ngừng cải tiến, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ thông qua 
việc nghiên cứu, phát triển và xây dựng 
hệ thống ERP. Do đó Kim Tín ngày 
càng được khách hàng tin tưởng.

 

 

KIM TIN GROUP 
Hồ sơ năng lực

9

12 NĂM LIÊN TIẾP

 

(2010 - 2021)
 TOP 500 DOANH NGHIỆP

LỚN NHẤT VIỆT NAM

 
VNR500

263

239

224
338

287

152

235

206

Hạng

2021

123
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Tiêu Chuẩn Chất Lượng

BVQI
NK

DNVABS

Kim Tín không ngừng nghiên cứu và nâng 
cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. 

TẤT CẢ SẢN PHẨM KIM TÍN SẢN 
XUẤT ĐỀU ĐẠT TIÊU CHUẨN  
QUỐC TẾ. 

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KIM TÍN

Chứng nhận chất lượng
Quốc tế BVQI

Chứng chỉ thép của
hiệp hội thép thế giới

Chứng nhận kiểm soát
chất lượng sản phẩm (Mỹ)

Chứng nhận chất lượng
đăng kiểm tàu biển

Chứng nhận sản phẩm đáp ứng
tiêu chuẩn xuất khẩu sang Đức

Chứng nhận kiểm soát
chất lượng sản phẩm (Đức)

Chứng chỉ ROHS
của SGS Vietnam 

Chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn
JIS Z 3312:2009

của Trung tâm Kiểm nghiệm và
Chứng nhận chất lượng

Chứng nhận tiêu chuẩn
CSA W48-18

The Canadian Welding Bureau 



Từ một Công ty chuyên nhập 
khẩu que hàn, Kim Tín đã phát 
triển thành Tập đoàn sản xuất 
kinh doanh đa ngành nghề như 
que hàn, dây hàn, thuốc hàn, 
kẽm, đinh, dây thép buộc, thiết 
bị hàn, dụng cụ cầm tay, keo, 
sơn xịt…, góp phần đa dạng hoá 
rổ sản phẩm, mang đến nhiều 
sự lựa chọn cho khách hàng.  

 

 
NGÀNH

KIM LOẠI MÀU
NGÀNH

HÀNG TỔNG HỢP
  

Hàm lượng kẽm cao, đạt 
99,995%.

Kẽm thỏi  

 

 

    Tổng Quan Ngành Hàng

Đáp ứng tiêu chuẩn 
GB/T 14683.

Keo Silicone 

 

 
 

 

Sơn Tiktak bền màu, nhanh khô,
độ bóng cao và độ bám dính

tuyệt hảo.

Sơn xịt

 

 

Tiêu chuẩn Việt Nam: 
GB10665-2004.

Đất đèn

 

NGÀNH
VẬT LIỆU KIM KHÍ

NGÀNH
MÁY MÓC THIẾT BỊ

  

Công nghệ Nhật Bản – 
đạt tiêu chuẩn quốc tế 

(SAE F1667 - 00).

Đinh

 

Kiểm tra tính chất cơ lý 
theo tiêu chuẩn TCVN 

197-2002.

Dây thép buộc

 

 

Máy hàn Crown, Hugong chính 
hãng với dòng hàn ổn định và 

độ bền vượt trội.

Máy hàn 

 

 
 

Kim Tín phân phối dụng cụ cầm 
tay Crown, DWT đáp ứng nhiều 

phân khúc khách hàng.

Kim Tín phân phối dụng cụ đồ 
nghề DWT đa dạng mẫu mã và 

chất lượng cạnh tranh.

Dụng cụ cầm tay
 

Dụng cụ đồ nghề

 

NGÀNH
VẬT LIỆU HÀN 

 

Đạt tiêu chuẩn khắt khe 
của Mỹ và Nhật như: 

AWS, JIS.

Que hàn

 

 

Đạt tiêu chuẩn khắt khe 
của Quốc tế, Mỹ và Nhật 

như: NK, AWS, JIS.

Dây hàn

 

 

Được sản xuất trên dây 
chuyền công nghệ của 

hãng OERLIKON.
Đạt tiêu chuẩn AWS.

Thuốc hàn

 

Tiêu chuẩn Hàn Quốc:
60245 KS IEC 81

Kìm hàn 100% đồng nguyên 
chất, tiết kiệm điện.

Cáp hàn, kìm hàn

CÁC DÒNG SẢN PHẨM CHỦ LỰC

Kim Tín hiện có hàng trăm sản phẩm vật liệu hàn được chia thành 5 nhóm ngành lớn:  

Tiêu chuẩn: 
JB/T8087-1999,  

YB/T-2002.

Băng thép

Mối hàn kín, chắc, 
tròn đều.

Xích mạ

Hàm lượng kẽm cao, đạt 
95,95%.

Kẽm hợp kim
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NĂNG LỰC NHÀ MÁY



CÔNG SUẤT NHÀ MÁY VẬT LIỆU HÀN
Năng Lực Nhà Máy

TẤN/NĂMTừ một Công ty nhập khẩu que hàn 
và phân phối tại thị trường trong 
nước, Kim Tín đã tự tin xây dựng nhà 
máy sản xuất que hàn đầu tiên với 
công suất thiết kế 20.000 tấn/năm. 
Đến nay, Kim Tín sở hữu 2 nhà máy 
sản xuất vật liệu hàn lớn tại Long An 
và Hưng Yên. 

230.000 
KIM TÍN SỞ HỮU

NHÀ MÁY SẢN 
XUẤT VẬT LIỆU 
HÀN LỚN NHẤT 
VIỆT NAM2

Chiếm 45% thị trường
trong nước

Xuất khẩu 25.000
tấn/năm

45% 25.000 NK DNVABS
CHỨNG NHẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ
SỰ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG NHƯ:



Nhà máy Long An

Diện�tích: Các�dòng�sản�phẩm�sản�xuất:

Que hàn, dây hàn, đinh
Công�suất:

120.000tấn/năm120.000m²
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Nhà máy Hưng Yên

Diện�tích: Các�dòng�sản�phẩm�sản�xuất:

Que hàn, dây hàn
Công�suất:

110.000tấn/năm70.000m²



VẬT L IỆU  HÀN
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Các sản phẩm que hàn
tiêu biểu

Que hàn đắp

GH600
Que hàn đắp phục hồi bề mặt có độ cứng 
cao GH600 được chế tạo dùng cho việc 
hàn đắp lên bề mặt kim loại đã hao mòn 
qua quá trình sử dụng. Bề mặt chi tiết sau 
hàn phục hồi có kết cấu ổn định, đạt độ 
cứng cao và khả năng chịu mài mòn tốt.

Que hàn Inox

G-308
Thích hợp dùng hàn cho thép Austenitic 
không gỉ (Inox) các loại như E304, E305, 
E308.. đôi khi với chất lượng cơ tính tốt, 
độ bền và dẻo dai cao, G–308 còn được 
sử dụng trong các kết cấu chịu tải trọng 

lớn, chịu mài mòn cao.

GM 5356 thích hợp sử dụng trong các 
ngành sản xuất như linh kiện ô tô - xe 
máy, trang trí nội thất, cơ khí chế tạo,...

Que hàn TIG-ER70S thích hợp cho hàn 
lót đáy các liên kết hàn có chiều dày 
lớn, các kết cấu thép carbon và hợp 
kim trung bình như bồn áp lực, đường 
ống, kết cấu thép chịu tải trọng, các 
kết cấu dân dụng, ô tô, tàu thuyền,... 

Que hàn TIG nhôm

GM 5356
Que hàn TIG thép

ER70S

Que hàn thép carbon thấp

KT-6013 & KT-421
Là que hàn carbon thấp phù hợp dùng cho 
mối hàn thép carbon và thép hợp kim thấp 
có kết cấu tải trọng trung bình như: kết 
cấu nhà xưởng công nghiệp, chi tiết máy, 

lan can, cửa sắt….

Que hàn thép carbon thấp

GL-52 & GL-78
GL-78 & GL-52 là sự lựa chọn tốt nhất 
cho các vấn đề về độ bền kết cấu hàn, 
thích hợp cho kết cấu tàu, xây dựng, cầu 
cảng, dầm chịu tải trọng nặng, bồn chứa 

áp lực,...

ER308L, ER309L, ER316L thích 
hợp sử dụng cho hàn các loại 
bình, bồn chứa hoá chất, kết cấu 
chịu lực, chịu axit, các thiết bị 
trong ngành y tế và thực phẩm…

Que hàn TIG inox
ER308L & ER309L & ER316L
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Các sản phẩm dây hàn
tiêu biểu

Dây hàn MIG/MAG

GM-70S
Dây hàn GM–70S được sử 
dụng chủ yếu tại các Công ty 
sản xuất linh kiện xe hơi, xe 
máy, chế tạo cơ khí chính xác, 
…nơi mà thao tác hàn bằng 
các cánh tay Robot có lập 
trình sẵn.

Dây hàn SAW

EM-12K
Ưu điểm cơ bản của hàn tự 
động và bán tự động dưới 
lớp thuốc của dây hàn 
SAW EM–12K là đảm bảo 
chất lượng của liên kết mối 
hàn tốt – đồng đều, năng 
suất cao và tiết kiệm được 
dây hàn.

Ưu điểm cơ bản của hàn tự 
động và bán tự động dưới 
lớp thuốc của dây hàn 
SAW EL–12 là đảm bảo 
chất lượng của liên kết mối 
hàn tốt – đồng đều, năng 
suất cao và tiết kiệm được 
dây hàn.

Dây hàn inox

GM-308L

GM–308L được hàn theo 
công nghệ bán tự động với 
khí bảo vệ 100% Argon (Hàn 
MIG) tạo ra mối hàn ổn định ít 
bắn toé, đường hàn nhuyễn 
sáng. GM–308L thích hợp sử 
dụng cho hàn các loại bồn 
chứa hoá chất, kết cấu chịu 
lực, chịu axit cũng như các 
thiết bị y tế.

Dây hàn lõi thuốc

KF-71T
Dây hàn lõi thuốc KF–71T 
được sử dụng tại các Công 
ty sản xuất bồn áp lực, 
bình gas, khung nhà thép, 
cơ khí chế tạo, đóng tàu, 
đường ống dẫn, …

GM 5356 thích hợp sử dụng 
trong các ngành sản xuất 
như: linh kiện ô tô - xe máy, 
trang trí nội thất, cơ khí chế 
tạo,...

Dây hàn nhôm

GM 5356

Dây hàn SAW

EL-12
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Các sản phẩm thuốc hàn
tiêu biểu

Thuốc hàn

CM-143
Thuốc hàn

CM-185

Thuốc hàn hồ quang chìm Camel CM-143, CM-185, CM501 được sản xuất theo công nghệ của hãng OERLIKON trên dây chuyền thiết bị hiện đại và 
có chất lượng ổn định.

Tiêu chuẩn: AWS A5.17, F7A0-EL12 và AWS A5.17 F7A2EM12K

Thuốc hàn

CM501
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Các sản phẩm
cáp hàn, kìm hàn

Cáp hàn Hàn quốc

Ulsan, Hankook & Samwon
Cáp hàn Ulsan, Hankook và Samwon được thiết kế để 
truyền dòng điện cao giữa biến thế hàn và điện cực. 
Cáp hàn được sử dụng cho các loại máy hàn, robot 

hàn hồ quang…

Kìm hàn
YJ9

- Vỏ nhựa chịu nhiệt cao, cách điện tốt.
- Điện cực tiếp xúc 100% là đồng nguyên chất.
- Ít nóng trong quá trình hàn, tiết kiệm điện năng.
- Kiểu dáng nhỏ gọn, linh hoạt trong sử dụng.

Thau hàn

- Sử dụng hàn đường khí gas, hàn lưỡi hợp kim 
dụng cụ khoan cắt, đúc, chế tác trang sức mỹ nghệ.
- Sử dụng với khí oxy-acetylene hay oxy-gas để hàn 
nối hoặc hàn lấp đầy các chi tiết bằng đồng, hợp 
kim đồng, hợp kim Cu-Ni, dụng cụ đúc bằng 
Carbibe,  hàn gang,..
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ĐINH - DÂY THÉP BUỘC CÔNG NGHỆ NHẬT

Đinh - Dây Thép Buộc
Công Nghệ Nhật

Tiêu chuẩn khắt  khe
của Mỹ

197 - 2002

SAE
TCVNĐINH THÉP

DÂY THÉP BUỘC

XÍCH MẠ

BĂNG THÉP

ĐAI THÙNG

KIM TIN GROUP 
Hồ sơ năng lực
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VẬT L IỆU  K IM KHÍ



Đinh thép

Dùng để ghép các vật liệu với 
nhau như gỗ, ván, giày da,... 
Sử dụng 100% nguyên liệu 
thép carbon, kéo nhiều lần 
tăng độ cứng cao, bề mặt 
nhẵn bóng, không gỉ sét, 
không khuyết tật. 

Dây đai thép (Đai thùng)
Dây đai thép chưa sơn tĩnh 
điện nhưng được nhúng dầu 
là loại thép xử lý qua quá trình 
hấp dầu sử dụng cho các kiện 
hàng bình thường không yêu 
cầu gỉ sét như đóng buộc kiện 
hàng bằng pallet, thùng gỗ.

Băng thép
Băng thép có độ bền cứng 
cao. Được dùng làm lưỡi cưa 
trong ngành cưa xẻ gỗ, làm 
bay, bàn chà, tăng đơ trong 
xây dựng, làm dao ứng dụng 
trong dân dụng…

Xích thép mạ
Ứng dụng vào trang trí, xích 
vật nuôi, nâng hạ các vật có 
trọng lượng không vượt quá 
lực tải cho phép của dây xích.

Dây thép buộc

Dùng để buộc cốt thép bê tông, 
buộc dàn giáo: Thép trơn, thép 
xoắn. Chiều dày lớp oxit mỏng, 
bám chặt dây thép, khi uốn/bẻ 
không bị bong hoặc chỉ bị bong 
rất ít dưới dạng hạt cám đen.

Các sản phẩm đinh, dây thép
tiêu biểu

KIM TIN GROUP
Hồ sơ năng lực
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MÁY MÓC  THIẾT BỊ



Nhỏ gọn và linh hoạt
Luôn là sự lựa chọn tốt nhất

Tools for a better life
Hoàn hảo ở mọi vị trí khoan
Động cơ bền bỉ theo thời gian

Chức năng giảm độ rung ở các 
dòng khoan búa
Màu sắc công nghiệp

Linh kiện đồng bộ
Tích hợp nhiều chức năng an 
toàn bảo vệ người sử dụng



ALL THE TOOLS

PHÂN PHỐI C
HÍNH HÃNG

DỤNG CỤ ĐỒ NGHỀ DWT

YOU NEED www.kimtingroup.com

028 3950 6618

bằng điện thoại của bạn

để kết nối th
ông tin

 của 

chúng tôi trê
n Facebook.

Scan QR-code

ALL THE TOOLS

PHÂN PHỐI C
HÍNH HÃNG

YOU NEED www.kimtingroup.com

ode



INVERTER

Công nghệ 
inverter mới 
nhất, tiết kiệm 
điện năng

MULTI-MATERIAL

Hàn đẹp cho 
các loại vật 
liệu: sắt thép, 
inox, nhôm

Dòng hàn 
ổn định

SUPER DURABLE
PLASTIC 

Mặt nhựa siêu 
bền, an toàn

AC
DC

Công nghệ kiểm soát dòng 
hàn cho khả năng hàn ổn định
Kiểm soát nhiệt độ hạn chế 
tình trạng quá tải
Làm mát bằng không khí
Dễ sử dụng

Tools for a better life



KIM LOẠI  MÀU



Các sản phẩm
kim loại màu

Kẽm thỏi KZ
Hàm lượng kẽm cao, đạt 99.995%, 
nên tạp chất rất nhỏ.
Kẽm dùng để xi mạ các chi tiết 
kim loại, dây thép,…
Dùng đúc cực chống ăn mòn 
trong tàu biển.

Đất đèn được dùng để kích thích tăng trưởng cho một 
số loại cây trồng cũng như thúc trái cây chín nhanh.

Đất đèn (CaC2 )

Kẽm hợp kim
Hàm lượng kẽm thỏi hợp kim KZA3: 
95.95%
Dùng đúc hàng ngũ kim ngành gỗ, 
tay nắm cửa, đầu khóa kéo, khóa túi 
xách, nút khóa quần áo, mạ tole...



HÀNG  TỔNG HỢP



SILICONE
SEALANT
Keo Silicone Spider là sản phẩm đặc biệt được 
sản xuất từ silicone nguyên sinh, phụ gia và chất 
xúc tác. Keo có trạng thái vật lý dạng hồ lỏng, có 
thể đóng rắn khi tiếp xúc với hơi ẩm từ môi trường; 
được sử dụng để bít kín, ngăn chặn không khí, khí 
gas, tiếng ồn, hoặc chất lỏng giữa hai môi trường. 
Keo được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau 
như xây dựng, công nghiệp, sản xuất xe hơi, DIY…

Khả năng chống chịu tốt đối với các điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt của môi trường. 

WATER
PROOF

4 lý do khiến keo Silicone 
Spider được tin dùng

Dưới tác dụng của tia cực tím, nhiệt độ cao 
nhưng keo Silicone Spider vẫn không bị ăn mòn 
hay có dấu hiệu hư hỏng.  

Khả năng chống nước vượt trội, ngăn ngừa nguy 
cơ thấm dột tường, bảo vệ cấu trúc công trình. 

Có tính ứng dụng cao, phù hợp sử dụng trên 
nhiều chất liệu khác nhau như bề mặt kim loại 
sơn phủ, gốm, gỗ, gạch, đá và một số loại nhựa.



SPRAY
PAINT

Sơn phun Tiktak là loại sơn phun 
gốc nhựa acrylic, sử dụng cho 
nhiều mục đích, sơn có độ bám 
dính cao trên nhiều loại bề mặt, 
dễ sử dụng và tiết kiệm. Các bề 
mặt sử dụng: kim loại, gỗ, thủy 
tinh, da, sứ và một số loại nhựa. 
Hãy cùng TikTak mở ra những ý 
tưởng mới về màu sắc ứng dụng 
trong cuộc sống.

Bền màu

Màu sắc

tươi sángKhô nhanh

trong 3-7 phút Bám dính

trên nhiều

bề mặt

Độ bóng cao

7



HỆ THỐNG PHÂN PHỐI



Hệ Thống Phân Phối
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120.000+
KHÁCH HÀNG

ĐẠI LÝ, NHÀ PHÂN PHỐI,
KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP,

NHÀ CUNG CẤP

>45%
THỊ PHẦN TẠI

VIỆT NAM
VÀ XUẤT KHẨU

06
CÔNG TY

THÀNH VIÊN



Đối Tác
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÍN 
 | 69 Nguyễn Thi, Phường 13

  Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
 | (+84.28) 3950 6618
 | (+84.28) 3950 6617

 | www.kimtingroup.com.vn
SCAN ĐỂ XEM
PHIÊN BẢN TRÊN WEB

CÔNG TY THÀNH VIÊN

Công Ty Cổ Phần Kim Tín (Hà Nội)
• 40 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Hưng Yên
• Đường D3, Khu D, Khu công nghiệp Phố Nối A, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

5

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Quảng Trị
• Khu công nghiệp Quán Ngang, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị

6

Công Ty Cổ Phần Kim Tín Đà Nẵng 
• Đường số 6, khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

2

1 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Tín
• 69 Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

3

Công ty Cổ Phần Logistics nPL
• Lô 10-12 Đường số 9, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

4

 

 

7 Công Ty Cổ Phần Kim Tín Long An
• Cụm công nghiệp Kiến Thành, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

5

3

7

2

4

6

1

TRỤ SỞ CHÍNH


