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THÔNG BÁO DỪNG CUNG CẤP SẢN PHẨM 

RAMSET EPCON G5/650ML 

    Kính gửi Quý khách hàng,  

    Sản phẩm hóa chất cấy thép Ramset Epcon G5/650ml sản xuất tại Mỹ được Công ty TNHH TM 

M.F.C Việt Nam nhập khẩu và phân phối từ năm 2006, qua hơn 15 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, 

Ramset Epcon G5/650ml từng bước khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, chất lượng vượt trội so với 

nhiều sản phẩm cùng loại và được tin dùng tại nhiều dự án xây dựng lớn trên cả nước. Để đáp ứng tốt hơn 

nữa nhu cầu của khách hàng, từ ngày 01/03/2022 hãng Ramset đã cho ra đời sản phẩm Ramset Epcon 

G5 Pro /600ml với nhiều chỉ tiêu kỹ thuật vượt trội và tiện dụng hơn so với sản phẩm cũ trong thi công lắp 

đặt. 

    Công ty TNHH TM M.F.C Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng nội dung sau: 

    Hóa chất cấy thép Ramset Epcon G5/650ml sẽ chính thức dừng cung cấp ra thị trường Việt 

Nam từ ngày 01/06/2022 và được thay thế hoàn toàn bằng sản phẩm hóa chất cấy thép Ramset 

Epcon G5 Pro/600ml.  

 

 

 

 

 

    Hiện nay, trên thị trường vẫn còn một lượng hàng nhỏ Ramset Epcon G5/650ml đang bày bán tại các 

đại lý Ramset trên khắp cả nước, Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và chịu trách nhiệm về 

chất lượng đối với những sản phẩm này đồng thời cũng lưu ý với Quý khách hàng khi tiếp tục lựa chọn 

sản phẩm Epcon G5/650ml cần kiểm tra hạn sử dụng và hàng chính hãng thông qua cào quét  Smartcheck 

QRcode nhằm tránh mua phải hàng giả kém chất lượng.  

   Công ty TNHH Thương Mại M.F.C Việt Nam xin chân thành cám ơn Quý khách hàng đã tin dùng sản 

phẩm Ramset Epcon G5/650ml trong hơn 15 năm qua và và rất mong được đồng hành cùng Quý khách 

hàng/ Đối tác để triển khai sản phẩm mới Ramset Epcon G5 Pro/600ml trong thời gian tới.   

   Quý khách hàng cần hỗ trợ kỹ thuật cũng như mọi thông tin liên quan đến sản phẩm Ramset xin vui 

lòng liên hệ với chúng tôi qua số máy : 024.35131090 hoặc 097362361. 
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