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THÔNG TIN CHUNG 

Sản phẩm được cấu tạo từ nhựa polymer công nghệ cao nhập khẩu với các thành phần phân tử đặc biệt, khác 

hẳn so với các loại nhựa acrylic thông thường. Sản phẩm có ưu điểm kháng tia cực tím hiệu quả và chịu được 

mọi thời tiết. Sơn sàn gốc nước  K2-917 sử dụng nguyên liệu gần như nano giúp nâng cao độ bám dính nên có 

thể thi công trực tiếp lên bề mặt sắt thép. 

 

TÍNH NĂNG CHÍNH 

1. Gốc nước, không mùi, đạt tiêu chuẩn CNS 9538 về hàm lượng Formaldehyd. 

2. Sản phẩm đã thông qua kiểm nghiệm chất lượng về tính chịu thời tiết ASTM G154-06, thử nghiệm phản 

ứng nhiệt và lạnh CNS 11607. 

3. Kiểm nghiệm CNS 10757 về độ bám dính, chống va đập, khả năng chịu tẩy rửa, kháng kiềm,… 

 

PHẠM VI SỬ DỤNG 

Các bề mặt kim loại. 

Sàn nhà các công trình kiến trúc, bãi đậu xe, xưởng bảo dưỡng xe hơi, phòng thí nghiệm, trung tâm thương mại, 

nhà kho,... 

 

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ THI CÔNG 

Chuẩn bị bề mặt 

Loại bỏ các tạp chất, nước đọng, dầu nhớt, rêu và các lớp sơn cũ. Phải rửa sạch bề mặt và để khô hoàn toàn 

trước khi thi công. Phải xử lý phần gỉ sét (nếu có) trên bề mặt thi công rồi trực tiếp quét sơn lên bề mặt. 

Thi công 

- Khuấy đều trước khi sơn. 

- Không pha loãng sản phẩm vì sẽ ảnh hưởng đến độ bám dính và độ che phủ của sơn. 

- Sơn trực tiếp lên bề mặt sắt, thép không cần sơn lót. Nếu sơn trên bề mặt sàn xi măng nên quét một lớp 

lót V1-100. 

- Sơn 2 lớp. Sau khi lớp thứ nhất khô hoàn toàn thì tiến hành sơn lớp thứ 2. 

 

GHI CHÚ 

1. Không sử dụng nếu trời mưa hoặc có sương mù dày đặc dự  báo xảy ra trong vòng 24 giờ. Không sử dụng 

sản phẩm khi nhiệt độ dưới 50°F (10°C).  

2. Dùng ngay sau khi mở nắp. 

3. Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp để không bị hỏng. Nhiệt độ lưu trữ và thi công: 10 ~ 35 ° C. 

4. Độ phủ thực tế và thời gian sấy khô chỉ để tham khảo, có thể khác nhau tùy thuộc vào bề mặt, độ phẳng, độ dày, độ 

ẩm và điều kiện luồng không khí. 

 

CẢNH BÁO SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN 

1. Không ăn! Nếu nuốt phải sẽ gây hại cho sức khỏe! Tránh xa tầm tay trẻ em.  

2. Đeo thiết bị bảo vệ đường hô hấp thích hợp. 

3. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt hãy rửa ngay bằng nước và đến gặp 

bác sĩ, sau khi tiếp xúc với da nên rửa bằng xà phòng và nước. 

4. Bảng chỉ dẫn an toàn vật liệu (SDS) sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với đại lý địa phương để 

biết thêm chi tiết. 

Công cụ sử dụng: 

Con lăn, cọ quét, 

máy phun. 

Thời gian khô: 

Chạm khô: khoảng 6~8 giờ. 

Khô hoàn toàn: khoảng 24 giờ. 

Lớp phủ thực tế: 

Thùng 18L: 93~100m2. 
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