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Thông tin chung về công ty
Cập nhật: 01-10-2010

Công ty TNHH MBB Tam Việt với tiền thân là Công ty TNHH Tiến Long (2002) được thành lập với
định hướng phân phối các hóa chất, vật liệu, thiết bị và dụng cụ chuyên dụng của hãng TAM (Anh
Quốc) cùng một số hãng nổi tiếng khác cho ngành xây dựng tại Việt Nam và khu vực.
Các nhóm sản phẩm chính của chúng tôi là:
Bentonite, polymer trong công tác khoan cọc nhồi
Phụ gia cho bê tông chất lượng cao. Đặc biệt có nhiều sản phẩm dùng để chế tạo bê tông
chống ăn mòn (thực sự quan trọng với đặc điểm môi trường gần biển của Việt Nam)
Các vật liệu chống thấm mặt cầu loại dung dịch phun, loại màng 4mm
Các loại vật liệu chống thấm dân dụng, chống thấm công nghiệp như nhà máy, xưởng sản xuất,
nhà cao tầng, bãi đậu xe…
Các vật liệu và dụng cụ để sửa chữa và phục hồi chất lượng bê tông.
Các vật liệu dùng để gia cố đất và nền móng.
Các loại vải địa kỹ thuật, bấc thấm dùng trong xây dựng.
Các sản phẩm cải thiện chất lượng bê tông asphalt.
Các loại cát xây dựng, xi măng chính hang chất lượng cao
Với các sản phẩm chuyên biệt có chất lượng cao, đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên trách, công nhân
tay nghề cao, chúng tôi sẽ là một đối tác tin cậy của các nhà thầu, kỹ sư thiết kế, các chủ đầu tư
trong phân khúc thị trường hóa chất và vật liệu xây dựng.
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