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BestReflect AC155  
Sơn kẻ vạch. 

Mô tả: BestReflect AC155 là sơn kẻ vạch một thành phần, nhựa Acrylic gốc nước. 

Ứng dụng: 

BestReflect AC155 dùng cho các hạng mục như: 

     Kẻ vạch sân tennis, sân bóng rổ, bóng đá mini, bóng chuyền, cầu 
lông… 

 Kẻ vạch đường giao thông, cột tín hiệu, con lươn đường giao thông… 

 Kẻ vạch bãi đỗ xe, kho nhà xưởng… 

Ưu điểm: 

 Khả năng kháng kiềm, axit nhẹ và chịu đựng thời tiết tốt. 

 Dễ thi công với những dụng cụ sẵn có như: cọ quét, bàn cào răng cưa, 
ru-lô... 

 Sử dụng cả trong nhà và ngoài trời. 

 Thi công được trong điều kiện bê tông đang ẩm ướt. 

 Chịu mài mòn tốt. 

 Có thể dùng được với hạt phản quang. 

Thông số kỹ thuật: 

Dạng tồn tại:  Chất lỏng 

Màu sắc: Đen, trắng, vàng, đỏ (phối màu tối thiểu theo yêu cầu) 

Thành phần: Nhựa Acrylic gốc nước 

Đóng gói: 20 kg/thùng 

Định mức 0.15 ÷ 0.3kg/m2 

Thời gian khô mặt 15 phút 

Thời gian khô cứng 30 phút 

Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, nhiệt độ môi trường 5 ÷ 35oC 

Hạn sử dụng: 
12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện bao bì còn nguyên, chưa 
mở ở điều kiện khô ráo, nhiệt độ trong khoảng +5oC đến +35oC. 

Kháng mài mòn: < 0.15 (mg) (CS10/1000/1000) 

Cường độ bám: > 3.0 MPa (đối với bê tông) 

Chi tiết thi công 

Xử lý bề mặt - Bề mặt cần xử lý phải đạt cường độ tối thiểu 20 MPa. 

- Làm sạch bề mặt trước khi thi công. 

Hướng dẫn thi công 

Khuấy trộn 

Trước khi thi công trộn đều BestReflect AC155 khoảng 3 phút để đạt được 
hỗn hợp đồng nhất. Không nên trộn quá lâu để giảm thiểu sự cuốn khí.  

Chú ý: Sản phẩm có thể bị lắng nên trước khi khuấy trộn nên đổ sơn sang 
thùng chứa khác để đảm bảo khuấy trộn sơn đồng nhất để không ảnh hưởng 
đến chất lượng màng sơn sau khi đóng rắn. 
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Dụng cụ khuấy 
trộn 

Chỉ sử dụng máy khuấy điện có tốc độ thấp (300 ÷ 400v/phút) hay những thiết bị 
thích hợp khác. 

 

 

Thi công 

Đường bê tông và nhựa Bitum:  

Tiến hành phun 01 lớp với độ dày 0.40 ÷ 0.45mm. Nếu muốn thi công phun hạt 
phản quang thì phải kết hợp rải bi ngay khi màng sơn còn đang ướt và hạt phải 
chìm trong sơn từ 40 ÷ 60%. 

Đối với con lươn bê tông, vỉa hè: 

Dùng súng phun, rulo hoặc chổi cọ phủ 01 hoặc 02 lớp. Nếu thi công 02 lớp thì 
thời gian cách nhau giữa 02 lớp là 1.5 giờ. 

 

 

Chú ý 

- Sử dụng cần trộn có tốc độ quay thích hợp, không nên trộn bằng tay để đảm 

bảo độ đồng nhất đúng yêu cầu. 

- Nếu đặc có thể pha thêm 5% nước sạch. 

- Nếu thi công sơn phản quang, phải dùng máy có hệ thống rắc hạt phản quang 

đồng thời. Khi dùng máy phun, tuyệt đối không dùng máy phun hệ khí nén 

(Compressor) vì màng sơn sẽ bị khô tức thì. Phải dùng máy phun hệ nén cao 

áp không có không khí (Airless). Ví  dụ: Máy Titan Powerline 4000 và Titan 

Powerline 3100. 

Cơ sở đảm bảo 
Tất cả các thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí 
nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp nằm ngoài kiểm 
soát của chúng tôi. 

Vệ sinh Dùng nước làm sạch dụng cụ ngay sau khi sử dụng và trước khi sơn bắt đầu 
đóng rắn. 

An toàn: 

Sản phẩm có có thể gây dị ứng đối với da mẫn cảm khi tiếp xúc lâu. Nên mang 
găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ khi thi công. 

Trường hợp bị văng vào mắt, mũi, miệng…nên rửa ngay bằng nước sạch nhiều 
lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng 
phương pháp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miễn trừ: 

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế 

của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem 

sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, 

người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm 
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