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Tiêu chuẩn này áp dụng đối với sản phẩm và kết cấu bằng bê tông, bê tông cốt thép ( trừ loại chịu nóng) 
dùng để xây dựng các loại nhà và công trình. Tiêu chuẩn quy định danh mục các chỉ tiêu chất lượng để: 
Xây dựng các văn bản tiêu chuẩn ; Chọn phương án tối ưu của các sản phẩm và kết cấu mới; Chứng 
nhận sản phẩm, dự báo và lập kế hoạch nâng cao chất lượng sản phẩm và kết cấu. Xây dựng hệ thống 
quản lý chất lượng. Báo cáo và thông tin chất lượng sản phẩm. Tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn : 
"Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng. Nguyên tắc cơ bản " TCVN 4057: 85. Trị số của các 
chỉ tiêu chất lượng được xác định theo các phương pháp quy định trong những văn bản tiêu chuẩn đối 
với từng sản phẩm và kết cấu cụ thể.  

1.Danh mục chỉ tiêu chất lượng.  

1.1. Danh mục chỉ tiêu chất lượng theo các tiêu chuẩn , đơn vị đo và kí hiệu quy ước được quy định 
trong bảng 1.  

2.Phạm vi áp dụng các chỉ tiêu chất lượng.  

Phạm vi áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và kết cấu bằng bê tông, bê tông cốt thép theo 
tiêu chuẩn "Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng. Nguyên tắc cơ bản. TCVN 4057:85".  

Theo phạm vi áp dụng các chỉ tiêu chất lượng về tiêu chuẩn trình độ kĩ thuật, sản phẩm và kết cấu bằng 
bê tông, bê tông cốt thép được chia thành các nhóm sau:  

-Sản phẩm và kết cấu nhà; 

-Sản phẩm và kết cấu các công trình kỹ thuật công nghiệp; 

-Sản phẩm và kết cấu các công trình giao thông, năng lượng và thông tin liên lạc;  

-Sản phẩm và kết cấu các công trình thuỷ lợi và cải tạo đất. 

Các chỉ tiêu chất lượng và các kí hiệu trong mục: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.4; 1.1.8; 1.2.6; 1.2.7; 1.2.9; 1.2.15; đến 
1.2.22; 1.4.1; 1.5.1 của bảng 1 cần áp dụng khi xây dựng văn bản tiêu chuẩn đối với tất cả các loại sản 
phẩm và kết cấu. 

Phạm vi áp dụng các chỉ tiêu chất lượng còn lại phụ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ của sản phẩm và kết 
cấu được quy định trong các bảng từ bảng 2 đến bảng 4. 

Các chỉ tiêu chất lượng đối với những sản phẩm và kết cấu không có trong bảng trên được áp dụng như 
những sản phẩm và kết cấu có cùng chức năng nhiệm vụ. 
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Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

 
Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng             XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam  KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow           http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng     http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu      http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng            http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online          http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng            http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam            http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông             http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng          http://suachuanha.com 

 
 


