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Đá gel

Đá khô CO2
(Đá khói)

Hướng dẫn sử dụng đá gel Lưu ý khi sử dụng đá gel

Đá gel bịch
Kích thước Ưu điểm & Công dụng

9x12cm

9x21cm

12x21cm

14x21cm

17x25cm

Ưu điểm:
• Giữ lạnh lâu hơn đá thông 
thường bằng dung dịch gel nhập 
khẩu từ Nhật
• Không chảy nước khi rã đông
• An toàn khi tiếp xúc với thực 
phẩm

Công dụng:
• Dùng bảo quản hải sản tươi 
sống, rau củ quả tươi để xuất 
khẩu
• Bảo quản kem, bánh kẹo, sữa, 
socola,...
• Bảo quản sữa tươi, sữa mẹ, bình 
sữa, váng sữa, sữa chua,...
• Bảo quản dược phẩm, thuốc 
vắc-xin, mẫu bệnh phẩm
• Chườm lạnh khi bị sốt cao, vết 
thương bị bầm tím
• Giữ lạnh thực phẩm khi đi du 
lịch ngoài trời

Đá gel hộp
Kích thước Ưu điểm & Công dụng

Kích thước Thông tin sản phẩm

9x18x3cm

18x23x2cm

16x23x3cm

16x25x3cm

22x30x3cm

Ưu điểm:
• Giữ lạnh lâu hơn đá thông 
thường bằng dung dịch gel nhập 
khẩu từ Nhật
• Không chảy nước khi rã đông
• Có thể sử dụng lại nhiều lần
• An toàn khi tiếp xúc với thực 
phẩm

Đặc điểm:
• Đá Gel Hộp 2kg sử dụng loại gel lỏng đặc biệt sử dụng chuyên cho bảo quản Kem Lạnh khi vận chuyển. Gel lạnh của hộp 
đá có thể đạt tới -28ºC.
• Hộp Gel có thể sử dụng trong vòng 12-24 tiếng tùy đóng gói và nhiệt độ môi trường
Sử dụng: Cấp đông hộp với nhiệt độ -30ºC trong vòng 48 tiếng trước khi sử dụng

Công dụng:
• Bảo quản lạnh thực phẩm (thủy 
hải sản, kem, thực phẩm tươi 
sống, thực phẩm chín,...)
• Bảo quản dược phẩm, vaccine 
khi cần vận chuyển bằng thùng 
chuyên dụng
• Bảo quản sữa mẹ (phù hợp với 
NV Văn phòng)
• Chườm lạnh, giảm sưng đau, 
bong gân.
• Đá gel hộp có thể dùng cho 
quạt hơi nươc, quạt điều hòa.

• Trước khi sử dụng, đá gel cần được cấp đông bằng kho lạnh hoặc tủ đông cho 
đến khi đông cứng hoàn toàn. Đá gel được đặt trong thùng cách nhiệt cùng với 
thực phẩm hoặc những hàng hóa cần kiểm soát nhiệt độ trong quá trình vận 
chuyển.
• Thời gian giữ lạnh từ 12-48 tiếng tùy đóng gói và nhiệt độ môi trường.

• Đá gel không được ăn hoặc uống
• Để xa tầm tay trẻ em
• Túi đá gel bảo quản còn nguyên vẹn, tránh làm bao bì rách, chất lỏng tràn ra ngoài 
dính vào thức ăn, đồ dùng.

Đá khô dạng sợi (Đá bún)
Kích thước Sử dụng

3 - 7mm

• Sử dụng cho máy vệ sinh bằng đá khô 
cho máy móc công nghiệp, khuôn mẫu 
cao su, nhựa.
• Bảo quản hàng hóa yêu cầu ở nhiệt độ 
âm sâu (từ -20ºC) .
• Tạo khói sân khấu, sự kiện và tiệc cưới.

Đá khô dạng khối
Kích thước Đặc điểm Ưu điểm

Theo yêu cầu

• Đá khô có độ 
lạnh sâu(-78,5ºC), 
không màu, 
không mùi

• Tiết kiệm chi phí cho 
vận chuyển
• Không độc hại, thân 
thiện với môi trường
• Sử dụng an toàn khi 
tiếp xúc với thực phẩm




