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Sơn Trang Trí Đặc Biệt 

SƠN ĐÁ NGHỆ THUẬT KOVA ART STONE 

 

Mô tả 

Sơn Đá Nghệ Thuật- Art Stone là loại sơn đá nghệ thuật được tổng hợp từ các 

vật liệu khoáng và các Thickeners làm đặc Polyurethane, hình thành các liên kết 

chặt chẽ với dẫn xuất Silicon. Sơn đá nghệ thuật KOVA vô cùng đa dạng về 

chủng loại, sử dụng cho cả trong nhà và ngoài trời. Sơn đá nghệ thuật đã được 

nhiệt đới hóa hoàn toàn, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, phù hợp 

để trang trí tường, cột, trần của các công trình kiến trúc yêu cầu thẩm mỹ cao. 

Đặc tính vượt trội 

và công dụng 

 Đa dạng về màu sắc. 

 Bề mặt giống đá thiên nhiên nhưng nhẹ hơn nhiều lần, không làm tăng tải 

trọng công trình. 

 Có thể thi công cho những chi tiết không thể ốp được đá thiên nhiên như mặt 

cong, các chi tiết góc cạnh nhỏ, đường viền, họa tiết kiến trúc, phù điều. 

 Thi công nhẹ nhàng, thuận tiện, hoàn thiện nhanh, không gây nguy hiểm. 

 Có độ bền 10-15 năm cho ngoài trời, 15-20 năm cho trong nhà. 

 Chịu tia cực tím và thay đổi thời tiết tuyệt vời. 

 Chịu chùi rửa, chịu ẩm ướt tốt. 

 Độ co giãn tốt do có cấu tạo vảy xếp lớp. 

 Rất tiết kiệm chi phí so với ốp đá tự nhiên. 

 Dễ dàng làm mới và thay đổi mẫu mã sau nhiều năm sử dụng. 

 Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít) 

 Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc 

hại. 

 Thay thế đá ốp tự nhiên trong trang trí tường, cột, trần, khối đế nhà cao tầng. 

Bề mặt áp dụng 
Các bề mặt tường bê tông, vữa xi măng, chống thấm sau khi đã dùng mastic KOVA 

để làm phẳng và sơn lót kháng kiềm KOVA 

 

 

Đóng gói Thùng 5kg. Thùng 20 kg 

Định mức lý thuyết 0.7 – 1.0 m2/kg/ 2 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu. 

Độ dày Độ dày khi khô là 400-500 µm (cho 1 lớp) ở điều kiện thi công bình thường. 

Pha loãng Có thể pha thêm tối đa 5% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng). 

 

 

MÔ TẢ SẢN PHẨM 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 
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Chống thấm 

(Khuyến khích sử 

dụng) 

Mastic 

(01 – 02 lớp) 

Sơn lót 

(01 lớp) 

Sơn phủ 

(01 – 02 lớp) 

Lớp bảo vệ 

(02 lớp) 

Chất chống thấm 

KOVA 

CT-11A Plus Tường 

Mastic dẻo ngoại 

thất KOVA 

Sơn lót ngoại thất 

kháng kiềm KOVA 

Sơn Đá Nghệ 

Thuật KOVA 

Art Stone 

Keo bóng cao 

cấp KOVA 

NANOPRÔ Clear 

Protect 

 

 

Chuẩn bị bề mặt 

 Tường mới phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày). Làm sạch 

bụi bẩn. 

 Tường cũ phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ. Sau đó rửa kỹ 

bằng nước sạch và để khô. 

Dụng cụ Bay trét, súng phun, rulô. 

Thi công 

 Thi công 1-2 lớp Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Tường (nếu 

tường bị thấm) 

 Thi công 2 lớp Mastic dẻo ngoại thất KOVA để làm phẳng bề mặt. Bề mặt 

Mastic dẻo phải làm sạch bụi, sau đó bắt buộc phải phủ sơn lót kháng kiềm 

KOVA. 

 Dùng súng phun hoặc bay trét sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone lên tường,  

mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ. Để khô ít nhất 24 giờ rồi xả phẳng bằng giấy 

nhám. 

 Phủ 2 lớp keo bóng cao cấp KOVA NANOPRÔ Clear Protect, mỗi lớp cách 

nhau 3 – 4 giờ. 

Lưu ý 

 Tránh tiếp xúc nước trong vòng 8 giờ sau hoàn thiện. 

 Nếu bề mặt tường tô đã phẳng đẹp, không bị giáp mí thì không nhất thiết phải 

làm phẳng bằng mastic, chỉ cần lăn sơn lót kháng kiềm, độ bền sản phẩm càng 

cao. 

 Độ đẹp của màng sơn phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật thi công sơn đá. 

 Thời gian khô phụ thuộc vào sự thông thoáng, nhiệt độ môi trường và độ dày 

lớp sơn. 

Bảo quản Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước). 

Thông tin về 

an toàn, sức khỏe  

và môi trường 

Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt 

trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác 

sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử 

dụng. 

 

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG 
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Ngày phát hành: Tháng 06/2020. 

Bản thông số kỹ thuật này thay thế cho các bản phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, 

bộ phận chăm sóc khách hàng qua hotline 1900 63 64 51 để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy 

cập vào website https://www.kovapaint.com/ để biết thêm thông tin. 

TƯ VẤN 

http://www.kovapaint.com/

