
 

Bột trét tường cao cấp  
trong nhà Dulux  

9  

ĐÓNG GÓI 40KG 

MÔ TẢ SẢN PHẢM Bột trét tường cao cấp trong nhà Dulux là vật liệu xử lý bề mặt dùng 
để làm phẳng các bề mặt hồ xây và bê tông. Bột trét tường cao cấp 
trong nhà Dulux được thiết kế để sử dụng cho tường trong nhà với 
chất lượng tốt và dễ thi công. 

MÀU SẮC N/A 

Độ phủ lý thuyết 1-1,2 m2/kg/ 2 lớp với độ dày tiêu chuẩn 1mm/lớp 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

Dụng cụ thi công Bay thép, dao trét 

Số lớp sơn 2 lớp 

Sơn lớp 2 sau 1-2 giờ sau khi thi công lớp 1 

Khô bề mặt 1-2 giờ 

Chuẩn bị bề mặt 

 

Bề mặt phải khô (độ ẩm phải nhỏ hơn 16% theo máy đo độ ẩm 
Protimeter hay để bề mặt tường kho từ 21 đến 28 ngày trong điều 
kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30OC, độ ẩm môi trường là 
80%), sạch, không có bụi bẩn, dầu mỡ, sáp hay các tạp chất khác. 
. 

TƯ VẤN THI CÔNG Trộn bột: 
Trộn 1 phần nước với 2,5 phần bột theo trọng lượng. Cho nước vào 
thùng trước rồi cho bột từ từ vào. Dùng máy trộn (nếu có) hay dùng 
thiết bị trộn cho đến khi có được hỗn hợp dẻ đồng nhất sẵn sàng sử 
dụng 
 
Trét bột lớp 1: 

• Dùng bay théo hoặc dao trét để trét bột dẻo lên tường 

• Sau khi trét lớp 1, để kho tự nhiên từ 1-2 giờ trước khi trét lớp 2. 
 
Trét bột lớp 2: 
 

• Dùng bay thép hoặc dao trét để bột dẻo lên tường. 

• Sau khi trét lớp 2 khoảng 1-2 ngày thì tiến hành xả nhám 

• Sau khi xả nhám, dùng chổi quét nhẹ bề mặt cho hết lớp bột áo 
bám ngoài rồi dùng giẻ ướt hoặc con lăn thấm nước lăn qua sau 
đó chờ khoảng nửa ngày cho tường khô trở lại. 

 
Lưu ý: 

• Không trét lên bề mặt có nhiệt độ 40°C trở lên. 



• Trường hợp tường quá khô và bề mặt hút nước, cần phải làm 
ẩm và giảm nhiệt độ bề mặt tường bằng nước sạch theo phương 
pháp phun sương hoặc lăn bằng rulo ướt trước khi trét bột. 

• Khi trét bột, cần quan sát kỹ bề mặt bột sau khi thi công, nếu có 
bọt khí nổi lên, cần miết chặt bay trét qua lại khi bột còn ướt để 
loại bỏ bọt khí trên bề mặt. 

• Không trét lên bề mặt đã sơn hoặc bề mặt đã được làm láng. 

• Rửa sạch dụng cụ với nước sạch ngày sau khi sử dụng. 

• Để có lớp sơn tốt nên sử dụng đúng hệ thống sơn đề nghị và thi 
công theo hướng dẫn thi công của công ty TNHH Sơn Akzonobel 
Việt Nam. 

 

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC 
KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG 

• Các xử lý như: xả nhám, đốt màng sơn sẽ tạo bụi và/hoặc khói 
độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Làm việc trong khu vực thông 
thoáng. Sử dụng đồ bảo hộ thích hợp khi thi công. 

• Nâng vác cẩn thận – tổng trọng lượng trên 10kg.  
• Mang găng tay và kính bảo vệ mắt 

• Tránh hít hơi/bụi sơn 

• Chỉ thi công tại khu vực thông thoáng. 

• Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô càng nhiều càng tốt 
trước khi rửa. 

• Tránh thải sơn ra môi trường. 

• Thu gom tràn đổ. 

• Tránh xa nguồn thực phẩm, nước uống và thức ăn động vật 

• Khi bị dính sơn vào mắt, lập tức rửa mắt với nhiều nước sạch và 
đến gặp bác sĩ ngay. 

• Khi bị dính sơn vào da, lập tức rửa vùng phơi nhiễm với xà 
phòng /sản phẩm làm sạch da phù hợp và nước sạch. Không sử 
dụng dung môi. 

• Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước. 

• Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử 
dụng. 

CHÚ Ý NGUY HIỂM • Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt 

• Gây kích ứng da 

• Có thể gây ra dị ứng da 

• Có thể gây kích ứng đường hô hấp 

CHÚ Ý PHÒNG NGỪA • Để xa tầm tay trẻ em.   

• Mang theo thùng sơn hoặc nhãn sản phẩm khi cần tư vấn y 
khoa  

• Tránh tiếp xúc với mắt, da hoặc lên quần áo.  

• Nếu cảm thấy không khỏe, hãy gọi cho trung tâm chống độc 
hoặc bác sĩ. 

• Thải bỏ sơn và thùng chứa phù hợp với các quy định địa 
phương, khu vực, quốc gia và quốc tế 

 


