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MATIT KL-5 AQUA GOLD 

1. MÔ TẢ 

 Matit KL5-Aqua GOLD gồm ba thành phần: Bột Aqua, Sơn và phụ gia 

Phụ gia MTKL5-Aqua-GOLD: 13,4 : 5,8 : 0,8 

 Thành phần: Bột Aqua, Sơn và phụ gia 

 Bề mặt áp dụng: Sử dụng trong nhà và ngoài trời cho sàn nhà, sàn nhà 

công nghiệp nơi đi chơi, sân thượng, khu vui chơi, công viên, các bể bơi, khu vực 

giao thông, bãi đỗ xe,... 

 Các đặc tính vượt trội: Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các 

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

 Định mức: Tùy bề mặt 

 Vệ sinh dụng cụ: Bằng nước sạch ngay sau khi bả 

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 
Mẫu dạng paste 

2 
Độ cứng bề mặt, không nhỏ 
hơn 

TCVN 2098:2007 0,15 

3 
Độ bền nước (ngâm mẫu 
trong nước 72 giờ) 

TCVN 8653-2-2012 Màng sơn bền 

4 Khối lượng đóng gói, kg Theo quy định hiện hành 4 và 20 

3. CÁCH SỬ DỤNG 

Phương pháp thi công:  

 Bước 1: Trộn bột Aqua 13,4kg với 4-6kg nước sạch.  

 Bước 2: Khuấy kỹ ở dạng sệt đồng nhất, sau đó cho sơn KL5-GOLD 5,8kg 

vào khuấy kỹ và đều ở dạng đồng nhất, sau đó cho tiếp phụ gia KL5-GOLD 0,8kg 

vào hỗn hợp trên. Khuấy kỹ cho phụ gia được phân bố đồng đều trong hỗn hợp 

trên.  

 Nếu đặc quá, khó bả có thể thêm một lượng nước sạch vừa đủ đổ nhão sao 

cho dễ bả. Khi thi công bả lớp 2 cách lớp 1 từ 6h đến 8h, tùy thuộc vào thời tiết và 

độ ẩm của nền. 



 

 

 Chú ý: Không cần khuấy quá mạnh, như vậy dễ phát nhiệt làm matit  KL5T 

Aqua-Gold nhanh bị đông cứng. 

 Bước 3: Để yên vài phút rồi khuấy lại rồi tiến hành thi công trong vòng 30 

phút. Nếu gần cuối quá trình thi công hỗn hợp bị đặc lại, có thể pha thêm nước vừa 

đủ để dễ thi công. 

 Sau khi thi công Matit KL5 Aqua Gold, để khô 12 – 24 giờ mới tiếp tục phủ 

các lớp sơn hoàn thiện khác. 

Chú ý: Cần tiến hành thi công khẩn trương và phải dùng hết trong vòng 30 phút 

kể từ khi trộn phụ gia, vì sau thời gian đó sơn sẽ bị đông cứng, không sử dụng 

được. 

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh hơi ẩm sâm nhập vào. 

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