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SƠN HẠT  

KGP 

1. MÔ TẢ 

 KGP là những hạt sơn hình cầu hay elip với nhiều màu sắc được liên kết với 

nhau bằng những phụ gia, hình thành mối liên kết đan chéo, bám chắc vào bề mặt 

tường, gỗ, thạch cao. Những hạt sơn bền với hoá chất, nước và có tính thông hơi, 

giải quyết triệt để sự đổ mồ hôi trên bề mặt tường khi thời tiết có độ ẩm cao. 

  Sơn KGP có nhiều màu và đặc biệt trên một bề mặt sơn có thể cùng một lúc 

tạo nhiều màu khác nhau. Sơn chịu lau chùi, cách nhiệt, cũng có thể hình thành lớp 

sơn lấp lánh tăng vẻ đẹp lộng lẫy trong các phòng ngủ, phòng khách... 

 Đây là loại sơn chuyên dùng cho sơn trong nhà, tạo ra sự lộng lẫy cho căn 

phòng, cũng có thể áp dụng cho tường đứng ở mặt tiền hoặc cột. 

 Đóng gói: 4kg và 20kg/thùng. 

 Định mức: 2.7-3.0𝑚2/kg 

 Màu sắc: Chọn theo Catalogue 

2. HƯỚNG DẪN THI CÔNG 

Chuẩn bị bề mặt:  

 Tất cả các bề mặt phải khô, làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ, các 

loại rêu mốc. 

 Đối với tường mới cần ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định rồi 

mới tiến hành sơn phủ. 

 Cần làm phẳng bề mặt thi công bằng Matit Kova MTT-Gold hay MTN-Gold dạng 

dẻo đặc (không sử dụng các loại bột bả làm matit). Nếu sử dụng matit chất lượng kém 

hoặc sơn lót không tốt, bề mặt tường chưa đạt tiêu chuẩn, sẽ ảnh hưởng trầm trọng 

đến chất lượng lớp phủ như: rạn nứt chân chim, bong rộp, rêu mốc. Việc xử lý bề mặt 

đúng kỹ thuật quyết định chất lượng sản phẩm sau khi sơn. 

Thi công:  

 Trét 02 lớp Matit KOVA trong nhà MTT-Gold hoặc ngoài trời MTN-Gold (tùy lựa 

chọn) để làm phẳng bề mặt thi công. Mỗi lớp cách nhau 6-8 giờ và để khô 8-12 giờ. 



 Khi đã làm phẳng tường bằng Matit, cần chà nhám lại tường, phủi sạch bụi và 

dùng khăn ướt vắt khô lau sạch bụi. Bằng cách đó mới đảm bảo sơn lót và sơn 

hạt bám chắc lên tường. 

 Lăn 01 lớp sơn lót để khô 6-8 giờ. 

 Dùng bay trét 1 lớp Sơn hạt mỏng, để khô ít nhất 12 giờ. Trét tiếp lớp sơn thứ 

hai, để khô 6-8 giờ. Phủ 1 lớp sơn phủ bóng Clear để bảo vệ bề mặt sơn hạt, để khô 

6-8 giờ. 

 Chú ý: Khi thi công sơn hạt lên một bức tường cần tiến hành liên tục, không 

gián đoạn để tránh tạo thành các vết nối giữa các lần thi công trước và sau. 

Vệ sinh dụng cụ: Rửa bằng nước và xà bông. 

Bảo quản: Để nơi khô ráo và giữ kín.  

3. 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/

