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SƠN MÀU PHA SẴN TRONG NHÀ 

K180-GOLD 

1. MÔ TẢ 

 K180-Gold: Là loại sơn hệ Acrylic phủ trong nhà đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất 

phù hợp với khí hậu nhiệt đới, dùng để phủ trong nhà. 

 K180-Gold: Là sơn màu pha sẵn với nhiều màu sắc đa dạng khác nhau để 

khách hàng lựa chọn. Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu. 

 K180-Gold: Khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn mịn màng, bền, có khả năng 

chịu chùi rửa. 

 K180-Gold: Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất 

độc hại khác. An toàn cho người thi công và người sử dụng. 

 Thành phần chính: Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, các phụ gia hoạt tính, 

Titan Oxit, các chất bổ trợ. 

 Đóng gói: 4 kg và 20 kg/thùng. 

 Định mức: 3,0-3,5 m2/kg (2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu. 

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

STT Tên chỉ tiêu Phương pháp thử Mức chất lượng 

1 Ngoại quan 
Dùng mắt và tay kiểm tra 

dạng sản phẩm 
Thể nhuyễn, đồng  

nhất các màu 

2 
Độ phủ màng sơn khô, g/m², không 
lớn hơn (tùy thuộc màu sắc) 

TCVN 2095-1993 180 

3 
Độ bám dính trên nền vữa, xi măng 
cát, điểm, không lớn hơn 

TCVN 2097:2015 2 

4 

Thời gian khô: 
- Khô bề mặt, phút, không lớn 

hơn: 
- Khô hoàn toàn, giờ, không 

lớn hơn: 

TCVN 2096:1993 
 

90 
5 

5 
Khả năng kháng nước (ngâm mẫu 
72 giờ trong nước) 

TCVN 8653-2-2012 Màng sơn bền 

6 
Hàm lượng VOC, mg/g, không lớn 
hơn 

ISO 11890-1:2007 130 

7 Khối lượng đóng gói, kg 
Khối lượng đóng gói 

theo quy định hiện hành 
4 và 20 



3. CÁCH SỬ DỤNG 

Chuẩn bị bề mặt: Tất cả các bề mặt phải khô và làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các 

lớp sơn cũ. Tất cả các loại nấm mốc phải được tẩy sạch hoàn toàn. Đối với tường 

mới cần để ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định, rồi mới tiến hành sơn 

phủ. Nên làm phẳng tường bằng Matit KOVA trong nhà hoặc bột bả KOVA trong nhà 

và lót 01 lớp sơn K109-Gold cho bề mặt nhẵn, phẳng trước khi thi công K180-Gold. 

Nếu tường được làm phẳng bằng Matit, nên lau lại bằng khăn ẩm để loại bỏ các bụi 

Matit rồi mới thi công sơn K180-Gold. Có thể lăn trực tiếp khi tường đã khô và được 

lót bằng một loại sơn trắng mịn hoặc sơn lót K109-Gold. 

Thi công: Nếu đặc có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 

1,0 - 2,0 lít nước cho 1 thùng 20kg và 0,2 - 0,4 lít cho thùng 4kg), khuấy thật kỹ (khi 

đã pha nước thì phải dùng hết). Dùng chổi cọ, rulô mịn phủ lên tường 02 lớp, mỗi lớp 

cách nhau từ sau 4-6 giờ. Nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu 

không vượt quá 35oC. Nếu cần, có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay rulô 

ẩm.  

Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà bông và nước sạch rửa bình thường. 

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín, khi dùng không hết (nếu chưa 

pha thêm nước). 

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng 

dụng cụ bảo hộ thích hợp. 

4. NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 

 Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để 

biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website 

http://www.kovapaint.com.vn để biết thêm thông tin. 

 

http://www.kovapaint.com/

