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A. GIỚI THIỆU 

Sơn cách nhiệt chống thấm   có khả năng cách nhiệt, chống nóng, chống thấm trong mọi 

điều kiện thời tiết khắc nghiệt cho những vùng miền khí hậu nắng nóng nhiệt đới. Nhờ khả năng chống 

nóng tối ưu và chống thấm hoàn hảo của lớp sơn, giúp tăng thêm tuổi thọ sử dụng mái tôn và tường 

nhà lên đến 10 năm. 

B. ỨNG DỤNG 

được sử dụng nhằm chống nóng, chống thấm: 

 Mái tôn, mái ngói, vách tường, sân thượng,…: Nhà ở, trường học, khách sạn, bệnh viện, cửa hàng, 

kho chứa hàng, phòng tập thể dục, kho container, nhà gỗ... 

C. LỢI ÍCH TỪ SẢN PHẨM 

 Độ phản xạ nhiệt cao và hệ số dẫn nhiệt thấp giúp cách nhiệt- chống nóng hiệu quả. 

 Chống thấm tối đa, giúp bảo vệ tường và mái tôn khỏi rỉ sét, rêu mốc dưới mọi thời tiết. 

 Màng sơn kháng hóa chất nên bảo vệ công trình khỏi chất kiềm, axít, muối… trong môi trường. 

 Giảm ồn cho mái tôn khi trời mưa. 

 Bám dính tốt lên nhiều chất liệu như kim loại, tường gạch tô hay bê tông, gỗ, nhựa... 

 Khối lượng riêng nhẹ, không ảnh hưởng công trình. 

 Sơn nhũ gốc nước thân thiện môi trường. 

 Sơn không chứa dung môi và chất độc hại. 

 Độ bền dưới mọi thời tiết, khí hậu, kể cả khí hậu miền biển. 

 Dễ thi công dưới mọi phương pháp: cọ, con lăn hay súng phun. 

 Thi công không ảnh hưởng hoạt động bên trong. 

D. THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỂN HÌNH CỦA  

Tỉ lệ chất khô theo thể tích 50% (v/v)  Độ bền thời tiết 10 năm 

Tỉ trọng ướt 0.79 (kg/l) 
 

Màu sắc 
Màu trắng 

Có thể pha màu theo yêu cầu 

Hệ sơn Sơn acrylic gốc nước 
 Độ phủ hoàn thiện 

cho 1 lít 

2.0 m2 , độ dày lớp sơn 0.25 mm 

7.1  m2 , độ dày lớp sơn 0.07 mm  

 

E. DỮ LIỆU THI CÔNG 

Phương pháp thi công 

Thi công bằng cọ/chổi tay, ru-lô/con lăn hay súng phun sơn thông thường. 

Điều kiện trong quá trình thi công sơn 

- Thời tiết không mưa, không có gió lớn. 

- Nhiệt độ trên 15oC; độ ẩm không khí không cao hơn 85%. 

Độ phủ, Chiều dày đề nghị và Thời gian khô 

 Độ phủ hoàn thiện cho 1 lít: 

- 2.0 m2  với độ dày lớp sơn 0.25 mm. 

- 7.1 m2  với độ dày lớp sơn 0.07 mm. 
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 Thời gian khô ở nhiệt độ bình thường: 

Khô bề mặt 0.2 h (12 phút) 0.2 h (12 phút) 0.2 h (12 phút) 

Khô cứng 2 h (120 phút) 2 h (120 phút) 2 h (120 phút) 

Khô để sơn lớp kế tiếp 0.5h (30 phút) 0.5h (30 phút) 0.5h (30 phút) 

* Định mức phủ phụ thuộc vào chiều dày sơn thi công, bề mặt rỗ hay ghồ ghề, nhiệt độ, hao hụt trong 

quá trình sơn, v.v… 

* Chiều dày màng sơn sẽ biến thiên và được tính toán như là giá trị trung bình. 

* Thời gian khô thường sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thông thoáng không khí, nhiệt độ, chiều dày sơn và số 

lớp sơn. Các thông số chỉ mang tính chất hướng dẫn. Thực tế, thời gian khô và thời gian để sơn lớp kế 

có thể dài hơn hay ngắn hơn, phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, chiều dày sơn, thông gió, độ ẩm,… 

Chất pha loãng 

Nước ngọt sạch. Nếu có nhu cầu pha loãng, có thể thêm tối đa 5% với nước ngọt sạch. 

F. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Chuẩn bị bề mặt 

Bề mặt cần sơn phải không bị hư hại, sạch, không có bụi, dầu mỡ và nhựa xi măng, v.v... Đối 

với bề mặt bẩn và bị phấn hoá, cần thiết phải được tẩy sạch bằng cọ lông cứng. 

Bề mặt tôn Bề mặt tường 

 Cạo tẩy các vật liệu bong tróc. 

 Rửa sạch bề mặt bằng nước sạch. 

 Trám trét các lỗ thủng, vết nứt. 

 Nếu tôn bị rỉ sét nặng, cần phủ lớp sơn lót 

chống rỉ sét Primer RS. 

 

* Đối với tôn mới xuất xưởng, dùng nước pha 

với giấm để rửa sạch lớp dầu bảo vệ bề mặt 

tôn. 

Tường cũ 

 Cạo tẩy lớp sơn cũ bị bong tróc. 

 Trám trét những vết nứt. 

Tường mới 

 Để tường mới tô khô hẳn (khoảng 20 ngày) 

 Trét mát-tít và làm phẳng, chà giấy nhám. 

* Sơn đạt hiệu quả chống thấm, chống nóng cao 

nhất khi được sơn trực tiếp lên bề mặt tường xây tô 

mà không cần mát-tít/sơn lót. 

Thực hiện sơn phủ 

 Sử dụng cọ, con lăn hay súng phun hơi. 

 Thi công lớp đầu mỏng. 

 Lớp sau cách lớp trước: theo Bảng dữ liệu thi công 

 Phủ đều 2 lớp đạt định mức đề nghị: theo Bảng dữ liệu thi công 

Lưu ý: Bề mặt tôn sóng luôn lớn hơn diện tích mặt phẳng, nên diện tích tôn cần phủ = Diện tích tôn 

hữu dụng x Hệ số dãn của sóng tôn. 

Vệ sinh dụng cụ 

 Phun hết lượng sơn trong ống dẫn và đầu phun. Nạp nước sạch vào ống và phun ra hết. 

 Nếu dùng cọ hay con lăn thì gạt hết lượng sơn thừa. Rửa dụng cụ bằng nước sạch. Ngâm cọ hay 

con lăn trong nước sạch để dùng lần sau. 
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H. LƯU TRỮ 

 Hàng nhập trước xuất trước (FIFO). 

 Thùng chứa phải được đậy kín. Giữ nguyên đai nguyên kiện khi chưa sử dụng. 

 Để nơi khô ráo thông thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp, tránh xa tầm tay trẻ em. 

 Thời hạn lưu trữ: 36 tháng. 

I. ĐÓNG GÓI 

 Thùng 17 lít (13.5 kg) 

 Thùng  4 lít (3.2 kg) 

K. AN TOÀN MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE 

 Sản phẩm không chứa kim loại nặng, không có chất gây độc hại đến môi trường và sức khỏe. 

 Sản phẩm không gây cháy nổ. 

 Tham khảo thêm Bảng thông số an toàn sản phẩm (Material Safety Data Sheet). 
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