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THÔNG TIN SẢN PHẨM 

SƠN NỘI THẤT DULUX INSPIRE – BỀ MẶT MỜ 

1. MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Sơn Nội Thất Dulux Inspire – Bề Mặt Mờ tô điểm và gìn giữ vẻ đẹp cho ngôi nhà 

bạn. Với công nghệ ChromaBrite cho màu sắc bền và tươi đẹp, tổ ấm của bạn sẽ 

luôn là không gian đẹp, dễ chịu và thoải mái. Ngoài ra, Sơn Nội Thất Dulux Inspire 

– Bề Mặt Mờ còn có bề mặt láng mịn và độ phủ cao. 

Sơn Nội Thất Dulux Inspire – Bề Mặt Mờ còn được tăng cường các tính năng vượt 

trội: 

 Độ phủ và độ che lấp cao 

 Bề mặt đẹp láng mịn 

 Nhẹ mùi, không thêm chì và thủy ngân 

 Chứng nhận Nhãn hàng xanh Singapore 

2. CÔNG DỤNG 

 Công nghệ ChromaBrite – Sắc màu bền đẹp 

 Độ phủ và che lấp cao 

 Bề mặt láng mịn 

3. THÔNG TIN SẢN PHẨM 

Bao bì: 5L 18L 

Màu sắc: gần 2,000 màu trên cây màu Dulux 

Độ phủ lý thuyết: 12 – 14 m2/lít/lớp  

Thời gian khô:   

 Khô bề mặt: 30 phút 

 Sơn lớp sau: 1-2 giờ 

4. THÔNG SỐ SẢN PHẨM 

Thành phần cấu tạo:  
 Thành phần cấu tạo: Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (46-68%), chất phụ gia 

(1-10%), nước (31-44%). 

 Hàm lượng các chất VOC (*): < 30 g/l 

5. CHỨNG NHẬN  

   Chứng Nhâṇ Nhãn Xanh Singapore 

 

6. TƯ VẤN THI CÔNG 

Độ ẩm của bề mặt tường dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt 

tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 

30oC, độ ẩm môi trường 80%). Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 

10oC. Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám 

dính như bụi, dầu mỡ hay sáp.Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu 

mốc. Đối với bề mặt cũ bị phấn hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích 

hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công sơn. 

7. HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ  

 

 

 

1. Bột Trét Cao Cấp Dulux: 1 - 2 lớp 

2. Sơn Lót Nội Thất Cao Cấp Dulux: 1 lớp  

3. Sơn Nước Nội Thất Dulux Inspire – Bề Mặt Mờ: 2 lớp 

8. SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

 Khuấy đều trước khi sử dụng 

 Thi công sơn: cọ, rulo, máy phun.  

 Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng. 

 Bảo quản sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và 

đậy chặt nắp. Dùng ngay sau khi mở nắp. 

9. THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC 
KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG 

Tham khảo bảng Thông tin an toàn sản phẩm     

 


