
 

 

 

 

 

 

Sản phẩm này là sơn lót Epoxy chứa hai thành phần, có độ bám dính và khả năng thẩm thấu tốt, phù hợp để sơn trên nhiều 

loại bề mặt. VE-060 gốc nước dễ sử dụng, không độc hại, kháng hóa chất tốt, không gây mùi khó chịu.

 

Dụng cụ sử dụng: 

Con lăn, máy phun, 

cọ quét. 

 

Thời gian khô (25oC):  

Tự nhiên: 30 phút. 

Sơn lại: 24 giờ. 

 

Lớp phủ thực tế: 

Bộ 20lít (A16/B04) 

88~100m2(1lớp). 

 

 

NHỮNG TÍNH NĂNG CHÍNH 

 

⚫ Gốc nước, không độc, mùi nhẹ và không dễ cháy. 

⚫ Độ thẩm thấu cực tốt giúp bám chắc trên bề mặt sơn. 

⚫ Độ bám dính tuyệt vời, phù hợp để làm sơn lót cho nhiều loại 

bề mặt. 
 

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ THI CÔNG 

 

Chuẩn bị bề mặt 

⚫ Loại bỏ các tạp chất, nước đọng, dầu nhớt, rêu, PU và các lớp 

sơn cũ. Trong một số trường hợp phải rửa sạch bề mặt bằng nước 

và để khô hoàn toàn. 

Sơn lót 

⚫ Khuấy đều A và B riêng trước khi trộn chung hai thành phần. 

⚫ Trộn đều phần A và B theo đúng tỷ lệ, chờ phản ứng trong 10 

phút mới sử dụng. 

⚫ Không nên pha loãng, vì sẽ làm giảm độ bóng của sơn. 

⚫ Quy trình sơn tiêu chuẩn: Sơn tối thiểu một lớp sơn lót Epoxy 

gốc nước VE-060 không pha loãng. Nếu bề mặt bị phong hóa 

nặng, thì nên sơn tối thiểu hai lớp để có hiệu quả tốt nhất. 

Chú ý： 

- Sơn Epoxy 2 thành phần dễ xảy ra phản ứng đóng cứng. 

Khuyến cáo thời gian thi công tối đa khoảng 70 phút. 

- Nên sơn khi nhiệt độ thời tiết khoảng 15-35oC và độ ẩm  

dưới 75%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm vi sử dụng 

Sơn lót sàn 

Thông tin chung 

Thời gian 

sơn lại 

 
 

Kích 

thước  

thùng sơn 

 

Hạn sử 

dụng 

 

  Màu 

Tối thiểu 5 giờ. 

Tốt nhất sau 24 giờ. 

 

Thùng:9.6:3.2kg(Thể tích thực) 

Gallon:2.4:0.8kg(Thể tích thực)  

 

 

12 Tháng. 

 

A: Màu nâu nhạt. 

B: Màu trắng sữa. 

Trong suốt sau khi trộn. 

 

GHI CHÚ 

⚫ 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 59°F (15°C). 

⚫ Dùng ngay sau khi mở nắp. 

⚫ Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh 

sáng trực tiếp để không bị hỏng. 

⚫ 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. 

 

                 VE-060 

SƠN LÓT EPOXY GỐC NƯỚC 

CẢNH BÁO SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN  

⚫ Để xa tầm tay trẻ em - không được uống. 

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

⚫ 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. 

⚫ 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. 


