
 

 

ACRYLIC EMULSION PAINT 

Soá hieäu saûn phaåm            No.406/407/408/409 

Loaïi                          Sôn nöôùc ñöôïc tinh cheá töø nhöïa Acrylic phoái hôïp vôùi nguyeân lieäu maøu đặc thù 

chòu kiềm, chịu nước vaø chaát phuï gia. 

Söû duïng                      Trang trí vaø baûo veä ngoaïi thất cho caùc kieán truùc vaên phoøng cao oác, khaùch saïn, 

coâng trình coâng coäng, beänh vieän, cöûa haøng, nhaø ôû.  

Ñaëc ñieåm                    1. Söû duïng nöôùc saïch nhö dung moâi, khoâng gây haïi, khoâng daãn baét löûa. 

                             2. Sử dụng nước sạch như chất pha loãng làm giảm bớt lượng lớn chi phí thi công 

                              3. Maøng sôn kiên coá, veû ngoaøi nhu hoøa, tính teá. 

                              4. Ñaëc bieät chòu nöôùc, chòu kieàm toát. 

                              5. Bền với thời tiết, không bị phấn hóa khi dãi nắng dầm mưa. 

Ñoä boùng                       Môø, bóng. 

Maøu saéc                       Các maøu 

Ñoä che phuû                     8.0 m²/L trôû leân. 

Tæ troïng                        1.0Kg/ L trôû leân (tuøy maøu). 

Ñoä nhôùt                        70KU trở lên (25℃) 

Thôøi gian khoâ                   Sôø thaáy khoâ:1/2 giôø           Khoâ cöùng: 2 giờ (25℃) 

Ñoä daøy maøng sôn                Khi öôùt: 85μ                 Khi khoâ: 35μ   

Löôïng sôn queùt lyù luaän           44.5 m²/Gl                  11.8 m²/L         11.8 m²/Kg 

Thôøi gian phuû lôùp môùi            Toái thieåu 3 giôø. 

Haøm löôïng khoâng bay hôi         Màu trắng 50% trôû leân       Màu khác 45% trở lên 

Chaát pha loaõng                  Nöôùc saïch 

Dung löôïng chaát pha loaõng        5~10% 

Sôn loùt neàn thích hôïp             No.420-1 Emulsion Paint Primer, No.420 Solvent-Based Elastomeric Sealer 

Thôøi gian baûo quaûn              Toái thieåu 2 naêm trong ñieàu kieän baûo quaûn bình thöôøng. 

Höôùng daãn söû duïng              Phun, duøng coï, con lăn. 

Haïng muïc chuù yù             1. Troän vaø khuaáy ñeàu tröôùc khi söû duïng. Neáu sôn quaù ñaëc, coù theå theâm nöôùc ñeå pha 

loaõng, nhöng khoâng vöôït quaù dung löôïng quy ñònh. 

                            2. Thaønh phaàn nöôùc vaø caùc ion kieàm töï do phaân li trong töôøng xi maêng môùi xaây seõ 

laøm cho ñoä baùm dính vaø tính naêng maøng sôn giaûm bôùt, cho neân buoäc phaûi ñôïi 

2-3 tuaàn cho töôøng khoâ hoøan toaøn xong, thaønh phaàn nöôùc döôùi 12% môùi baét ñaàu 

thi coâng. 

                            3. Caàn phaûi laøm saïch seõ caùc veát dô, buïi baån, hôi nöôùc vaø daàu môõ baùm treân beà maët 

caàn ñöôïc sôn môùi coù theå thi coâng. 

                            4. Màu đỏ, #18,#19 chỉ được dùng đơn độc từng màu, không được sử dụng chung. Nếu 

cần pha màu thì khuyến cáo sử dụng No.411～412 Acrylic Emulsion Paint để tránh 

phai màu 

Ghi chuù                       Möùc ñoä che phuû thöïc teá tuøy thuoäc hình daùng, traïng thaùi, vaø ñieàu kieän moâi tröôøng 

cuûa vaät caàn sôn, ñoä che phuû lyù luaän khi duøng tay queùt hoïaêc duøng coï laø 1.4 laàn, ñoä 

che phuû lyù luaän khi phun xòt laø 1.7 laàn. 


