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TÊN SẢN PHẨM Sơn Lót Nội Thất Cao Cấp Dulux  

Mã sản phẩm A934-75007 

ĐÓNG GÓI 5L & 18L 

CÔNG DỤNG Sơn Lót Nội Thất Cao Cấp Dulux là loại sơn acrylic gốc nước 
chất lượng cao được dùng cho bề mặt tường gạch xây, vữa, xi 
măng... dùng trong nhà. Sơn Lót Nội Thất Cao Cấp Dulux tạo độ 
bám dính cực tốt, giúp tăng cường độ láng mịn tuyệt hảo và độ 
bền màu lớp sơn phủ hoàn thiện. 

MÀU SẮC Màu trắng (ánh xanh dương) 

ĐẶC TÍNH MÀNG SƠN 

Độ bền hoá học 

 

Chịu được tác động của khói ở mức độ vừa phải và kiềm nhẹ 
trong hồ vữa.  

Độ bền nước Chịu được không khí ẩm thông thường trong môi trường trong 
nhà.  

THÀNH PHẦN Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (53-65%), chất phụ gia (3-9%), 
nước (32-38%). 

THỜI GIAN KHÔ Cho một lớp sơn ướt với độ dày tiêu chuẩn 100 micron. 

Khô bề mặt 30 phút ở điều kiện thời tiết thông thường (nhiệt độ môi trường 
300C, độ ẩm không khí 80%). 

ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT Cho các bề mặt phẳng thông thường 1 lít sơn có thể phủ được 
10 – 12 m2/lít/lớp. 

DỤNG CỤ THI CÔNG Cọ, ru lô, máy phun thông thường. 

TỈ LỆ PHA NƯỚC Pha tối đa 10% nước sạch. 

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

 

CHUẨN BỊ BỀ MẶT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bảo đảm bề mặt tường phải sạch, khô, không có tạp chất 
làm giảm độ bám dính như bột, bụi, dầu mỡ hay sáp. Độ 
ẩm của bề mặt 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%). 

 Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. 

 Sử dụng bột trét Dulux để có bề mặt nhẵn mịn. 

 Sử dụng Sơn Lót Nội Thất Dulux (A934-75007) để tăng 
cường độ bám dính. 

 Pha loãng quá nhiều nước sẽ làm giảm độ che phủ và 
khả năng tăng cường độ bám dính của màng sơn 
 

 

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ  

CHO BỀ MẶT TƯỜNG 

MỚI 

Bột trét Sơn lót 
Sơn hoàn 

thiện  

 

Bột Trét Dulux 
Putty 

              1 lớp  

 Sơn Lót trong nhà 
Dulux 

 (A934-75007) 

2 lớp 

Sơn phủ 
trong nhà 

Akzo Nobel 
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BẢO QUẢN 

 

 

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, 
SỨC KHỎE VÀ MÔI 
TRƯỜNG 

Tồn trữ 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.  

 

- Để xa tầm tay trẻ em, thực phẩm, đồ uống và thức ăn 

cho động vật.  

- Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu 

trang và kính bảo vệ mắt thích hợp trong lúc thi công.  

- Tránh hít hơi/bụi sương của sơn. Chỉ sử dụng ở nơi 

thông thoáng.  

- Việc xả nhám khô, cắt hoặc hàn xì màng sơn khô sẽ tạo 

bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Nếu 

không thể tránh được tiếp xúc với khói độc dù đã sử 

dụng hệ thống hút hơi, nên sử dụng thiết bị bảo vệ 

đường hô hấp thích hợp.  

- Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô trước khi rửa. 

- Không tái sử dụng thùng sơn để chứa thực phẩm hay đồ 

uống.  

- Nếu nuốt phải, nên đến gặp bác sĩ ngay và mang theo 

thùng sơn hoặc nhãn sơn.  

- Khi bị dính sơn vào mắt lập tức rửa mắt với nhiều nước 

sạch và đến gặp bác sĩ ngay.  

- Khi bị dính vào da lập tức rửa sạch với xà phòng và 

nước sạch hoặc dung dịch rửa tay thích hợp. Không sử 

dụng dung môi.  

- Tránh thải sơn ra môi trường. Không đổ sơn vào cống 

rãnh hay nguồn nước. Xử lý thùng sơn đã sử dụng theo 

đúng quy định địa phương.  

- Thông Tin An Toàn Sản Phẩm được cung cấp theo yêu 

cầu sử dụng. 

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Sử Dụng 
Sản Phẩm và Thông Tin An Toàn Sản Phẩm Dulux bằng 
cách:  

 

Công ty TNHH Sơn Akzo Nobel Việt Nam  

Tầng 5, Tòa Nhà Kumho Asiana                ĐT: (848)  3822 
1612 

39 Lê Duẩn, Quận 1                                     Fax: (848)  3824 
1104  
Tp. Hồ Chí Minh 

Những thông tin trên được cung cấp với độ tin cậy cao nhưng 
không mang tính chất bảo hành vì độ bền của lớp sơn hoàn 
thiện phụ thuộc vào điều kiện thi công.  
Sản phẩm được chứng nhận có hàm lượng VOC thấp theo 
tiêu chuẩn Singapore.  

 


