
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                            Hà Nội, Ngày 08 tháng 09 năm 2022  

THÔNG BÁO  

RAMSET EPCON G5 PRO GIẢ ĐÃ XUẤT HIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG  

& HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬN BIẾT 

Kính gửi : Quý khách hàng ! 
  

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Thương Mại M.F.C Việt Nam xin chân thành cảm ơn Quý khách 
hàng đã tin tưởng, ủng hộ và đồng hành với Công ty chúng tôi trong suốt thời gian dài vừa qua. 

Công ty TNHH Thương Mại M.F.C Việt Nam là Đại lý Ủy quyền của Công ty ITWCP Singapore 
cho thương hiệu Ramset – Spit tại thị trường Việt Nam. Công ty chúng tôi đang nhập khẩu và phân 
phối các sản phẩm mang thương hiệu Ramset - Spit như : hóa chất cấy thép, bulong hóa chất, bu lông 
nở, máy bắn đinh dùng gas…  

Ramset Epcon G5 Pro 600ml – sản xuất tại Australia là sản phẩm hóa chất cấy thép mới ra mắt tại 
thị trường Việt Nam từ đầu năm 2022 thay thế hoàn toàn cho sản phẩm Ramset Epcon G5 650 ml đã 
từng có mặt hơn 10 năm trên thị trường. Epcon G5 Pro 600 ml là một sản phẩm có tính năng kỹ thuật 
vượt trội hơn so với sản phẩm Epcon G5 650ml. 
     Thương hiệu Ramset và nhãn hàng  Epcon G5 đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng bảo 
hộ tại thị trường Việt Nam theo số bằng 4-0388185-000 và 4-0396011-000.  Hiện nay, có một vài cá 
nhân bất chấp vi phạm pháp luật đã làm giả sản phẩm Epcon G5 Pro với chất lượng rất thấp và chào 
bán trên thị trường với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá bán hàng chính hãng. 

Công ty TNHH Thương Mại M.F.C Việt Nam đang phối hợp với hãng sản xuất và các cơ quan 
chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp. Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng xử lý, chúng tôi 
xin gửi đến Quý khách hàng một số điểm nhận dạng hàng thật, hàng giả như sau: 

 
Hàng chính hãng Ramset Hàng giả 

 

 
Ramset Epcon G5 Pro chính hãng 

Luôn có đầy đủ tem phụ & tem QR Code dùng công 
nghệ Smartchek 

 

 
Ramset Epcon G5 Giả 

Có đủ 2 tem phụ và tem QR code giả 
Hoặc thiếu 1 trong 2 con tem 

 
- Sản phẩm Epcon G5 Pro giả được làm khá tinh vi nên người tiêu dùng rất khó phân biệt giữa hàng 

thật và hàng giả nếu chỉ dựa vào các đặt điểm nhận dạng trên bao bì, nhãn mác.  
- Các đối tượng làm hàng giả chỉ copy được hình thức tem  chứ chưa thể làm giả được công nghệ 

Qrcode thiết kế riêng cho ứng dụng Smartcheck. Do đó, việc xác định hàng chính hãng bằng cách sử 
dụng ứng dụng Smartcheck để quét Qrcode là cách chính xác và dễ dàng nhất.  Dưới đây là những 
điểm khác biệt giữa tem thật và tem giả : 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI M.F.C VIỆT NAM 
Địa chỉ   : Căn số 3 HDIHomes, 201 Nguyễn Tuân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel :  024-35131087, 35131090   ; Website : www.mfcvietnam.com 



Hàng chính hãng Ramset Hàng giả 

Nhận dạng tem xác thực thật Nhận dạng tem xác thực giả  

 
 

- Kích thước tem thật to hơn. 
- Tông mầu đỏ tươi 
- Nét chữ sắt nét 
- Qrcode chỉ quét được bằng 
ứng dụng Smartcheck và chỉ 
xác thực cho lần quét đầu tiên 
 

 

 

- Kích thước tem giả nhỏ hơn. 
- Mầu đỏ thẫm, ko tươi màu 
- Nét chữ nhoè, không sắc nét 
- Qrcode phủ cào là Qrcode 
copy từ tem thật đã qua xác 
thực 

 

Có tích hợp  
công nghệ phản quang 

 
Khi soi đèn tia cực tím sẽ 
thấy logo MFC phát quang   

Không tích hợp 
công nghệ phản quang 

 
Khi soi đèn tia cực tím sẽ 
không thấy logo MFC phát 
quang  

 

Kết quả quét Qrcode bên 
phải  lần 1  
 
-  Dòng thông tin trên cùng 
hiển thị trong ô màu xanh lá.  
 

- Nội dung “ Sản phẩm đã được 
kiểm chứng và xác thực thông 
tin từ Smart Check ” 

 
 Kết quả quét Qrcode bên 

phải lần 1 
 
-  Dòng thông tin trên cùng 
hiển thị trong ô màu đỏ. 
 

- Nội dung “ Sản phẩm này đã 
được xác thực trước đó ” 
 

 

 
Kết quả quét Qrcode bên 
phải  lần 2,… 
-  Khi tiến hành quét lại lần thứ 
hai, thứ ba trở đi thì ngoài 
thông tin trả về giống như 
quét lần thứ nhất, màn hình 
hiển thị thêm ô màu đỏ ghi 
dòng chú ý “ Sản phẩm này đã 
được xác thực trước đó ”, thời 
gian, địa điểm và số ĐT(che 3 
số cuối)  của người xác thực 
đầu tiên  
 

 

Kết quả quét Qrcode bên 
phải lần 2, . . .  
 
-  Quét bao nhiêu lần tiếp theo 
thì kết quả vẫn không thay đổi 
so với lần 1 

 
 
 
 

 
 

 

SỔ BẢO HÀNH 
Tất cả sản phẩm sau khi quét 
xác thực sẽ được lưu dữ liệu 
trong mục sổ bảo hành dưới 
dạng danh sách. Trong đó có 
đầy đủ thông tin như : thông 
tin sản phẩm, thông tin nhà 
nhập khẩu,thông tin về người 
xác thực, quan trọng nhất là 
 Số seri tem  
 HSD (Batch No.) đúng với 
thông tin thể hiện trên bao bì.  
 
 
 
 

 
 
Không có bất cứ 
thông tin nào được 
ghi nhận trên mục 
SỔ BẢO HÀNH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 SỔ BẢO HÀNH 
Không có bất cứ thông tin nào 
được ghi nhận trên mục SỔ 
BẢO HÀNH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Hàng chính hãng Ramset Hàng giả 

Nhận dạng hàng thật qua bao bì, nhãn mác Nhận dạng hàng giả qua bao bì nhãn mác 

 

- Nắp màu vàng cam sáng 
hơn, màu tươi hơn, chất liệu 
nắp đậy cũng sáng bóng hơn. 
- Trên bề mặt hình tròn phẳng 
không có gờ 
 
 

 

 

- Nắp màu vàng cam hơi xỉn 
màu, không bóng, thiên về 
cam đỏ nhiều hơn. 
- Có xuất hiện 4 gờ trên bề 
mặt hình tròn  

Nhận dạng qua màu sắc và đặc điểm cơ lý 
  của sản phẩm thật 

Nhận dạng qua màu sắc và đặt điểm cơ lý   
của sản phẩm giả 

 

- Thành phần chất đóng rắn có 
màu trắng đục, trong thành 
phần có các gợn cát li ti 

 

- Thành phần chất đóng rắn có 
màu ghi mịn bóng, không có 
gợn cát. 

 

 

- Thành phần chất Epoxy có 
màu xám đen, trong thành 
phần có các gợn cát li ti 

 

 

- Thành phần chất Epoxy có 
màu xám chì, nhạt màu hơn 
hàng thật rất nhiều, không có 
gợn cát. 

 

- Hỗn hợp sau khi bơm qua vòi 
trộn có màu xám trắng, trong 
thành phần có gợn cát, sờ vào 
có cảm giác nhám 

 

- Hỗn hợp sau khi bơm qua vòi 
trộn có màu xám bóng, trong 
thành phần không có gợn cát, 
sờ vào nhẵn bóng. 

 
Sản phẩm Ramset Epcon G5 Pro được dùng để cấy thép hoặc bu lông chờ trong các công trình xây dựng, 

nó liên quan trực tiếp đến khả năng chịu tải của kết cấu, chi phí cho sản phẩm Epcon G5 Pro trong một dự 
án xây dựng là rất nhỏ nhưng vai trò của nó là rất quan trọng. Để tránh việc mua phải hàng giả, công ty 
chúng tôi khuyến cáo Quý khách hàng nên kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi mua. 

Tất cả sản phẩm Ramset Epcon G5 Pro lưu thông trên thị trường đều được dán tem xác thực hàng chính 
hãng, Quý khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra thông tin sản phẩm và xác thực hàng chính hãng thông qua 
việc tải phần mềm Smartcheck về smartphone, cào và quét mã Qrcode. 
    Mọi thắc mắc về sản phẩm Ramset xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng : 
    0973 462 361, website : www.mfcvietnam.com 

 Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng. 
 Trân trọng kính chào! 

                                                                TM.Công ty TNHH Thương Mại M.F.C Việt Nam 
 

 
 

 
 


