
 
FLAT PAINT, WHITE 

Soá hieäu  2301 

Loaïi  Sơn có nguồn gốc từ nhựa alkyd kết hợp với chất bột titan dioxit tạo thành 
sơn phủ không bóng dùng cho nội thất.  

Söû duïng  Sơn không bóng dùng cho nơi cư trú trên tàu thuyền, nội thất nhà ở và 

trung tâm thương mại. 

Ñaëc ñieåm  1.  Khô nhanh và độ bám dính mạnh. 
2. Chịu tác động của nước và độ ẩm, bền với nước biển rất tuyệt vời. 
3.  Màng sơn nhu hòa và không bóng. 
4.  Dễ thi công. 
5.  Màng sơn dai và tính bền mài mòn cao. 

Maøu saéc  Màu trắng. 

Độ bóng Mờ 

Khaû naêng che phuû Trên 10 m2/L  

Troïng löôïng Trên 1.3 kg/L 

Ñoä nhôùt (25oC) 70 ~ 90 KU 

Thôøi gian khoâ (25oC) Sôø thaáy khoâ: 1/2 giôø    khoâ cöùng: 3 giôø 

Thôøi gian theâm lôùp môùi (25oC) Toái thieåu : 4 giôø     

Ñoä daøy maøng sôn toái öu Öôùt 100 microns      khoâ 40 microns  

Hàm lượng không bay hơi Treân 60 % 

Ñoä phuû lyù thuyeát 10.0 m2/L       38.0 m2/GL         7.7 m2/kg 

Chaát pha loaõng  805 Chaát pha loaõng 

Möùc pha loaõng 5 ~ 20 % ( Tuỳ thuộc vào dụng cụ sơn ) 

Lôùp phuû tröôùc 1. No.404 Solvent-Based Cement Mortar Paint, Primer 

2. No.410-1 Rainbow Emulsion Primer 

Phương pháp sử dụng Phun, dùng cọ, dùng con lăn. 

Thôøi haïn baûo quaûn  Toái thieåu 1 naêm theo ñieàu kieän baûo quaûn thoâng thöôøng  

Löu yù  1. Tröôùc khi söû duïng phaûi khuaáy ñeàu sôn, khi sôn quaù ñaëc, theâm 

chaát pha loaõng theo soá löôïng trong phaïm vi quy ñònh. 
2. Những tạp chất như dầu mỡ, bụi, chất bẩn, màng sơn bị bong tróc và 

muối ăn mòn. Lớp nền phải được làm sạch hoàn toàn để đảm bảo chất 

lượng khi dùng sơn này. 

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc hình dạng, trạng thái, và điều kiện môi 

                               trường của vật cần sơn. 
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