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SƠN MEN BÁN BÓNG PHỦ SÀN CHỊU MÀI MÒN 
KL5T-GOLD 

1. MÔ TẢ: 

 KL5T-GOLD: Là loại sơn 2 thành phần trên cơ sở chất tạo màng Epoxy biến 

tính Alkysiloxane, hiện đại, hệ nước chỉ mới được sử dụng ở Mỹ. 

 KL5T-GOLD: Bền hóa chất và va đập, chịu ẩm, chịu tải trọng, mài mòn, 

chống thấm chịu áp lực ngược. Ứng dụng đa dạng, đặc biệt phù hợp để sơn phủ 

cho sàn trong nhà, tường nhà tầng 1 bị ngấm, bể nước, hầm ngầm bê tông, các bể 

cá heo, công viên nước, sàn xưởng công nghiệp của các nhà máy chế biến thực 

phẩm, dược phẩm, bệnh viện,... 

 KL5T-GOLD: Màng sơn bền, đẹp, bán bóng hoặc bóng, bám dính tốt lên bề 

mặt khô và ẩm, bê tông mới và cũ, lên nhôm, thép cán nguội đã được xử lý và 

chưa xử lý. Màng sơn chịu chùi rửa hoặc ngâm được trong nước và nước muối, 

không độc hại đã được kiểm nghiệm của ngành y tế. Màu sắc đa dạng. 

 KL5T-GOLD: Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủ ngân và các 

chất độc hại khác, không gây ứng khi tiếp xúc. An toàn cho người thi công và 

người sử dụng. 

Thành phần: trên cơ sở chất tạo màng hệ Epoxy biến tính Alkylsiloxane, Titan 

Oxit, các chất phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ. 

Bề mặt áp dụng: Phù hợp sơn phủ cho sàn nhà, tường nhà tầng 1 bị ngấm, bể 

nước, hầm ngầm bê tông, các bể cá heo, công viên nước, sàn xưởng công nghiệp 

của các nhà máy chế biến thực phẩm, dược phẩm, bệnh viện,... 

Các đặc tính vượt trội như: 

 Màng sơn chịu chùi rửa hoặc ngâm được trong nước và nước muối, không 

độc hại đã được kiểm nghiệm của ngành y tế.  

 Màng sơn bền đẹp, bóng, màu sắc đa dạng, bám dính tốt lên bề mặt khô và 

ẩm, bê tông mới và cũ, lên nhôm, thép cán nguội đã được xử lý và chưa xử lý. 

 Bền với hóa chất và va đập, chịu ẩm, chịu tải trọng, mài mòn, chống thấm 

chịu áp lực ngược. 

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

khác, không gây ứng khi tiếp xúc.  



 An toàn cho người thi công và người sử dụng. 

Định mức: 2,0 – 2,5m2/kg (cho 02 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu và màu sơn. 

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

STT Tên chỉ tiêu Phương pháp thử 
Mức chất 

lượng 

 Phần sơn gốc   

1 Ngoại quan 

Dùng mắt và tay 

kiểm tra dạng sản 

phẩm 

Huyền phù các 

màu 

2 
Hàm lượng chất không bay hơi, 

%, không nhỏ hơn 
TCVN 15019:2014 50 

 Phần hỗn hợp   

1 

Độ phủ màng sơn khô, g/m², 

không lớn hơn (tùy thuộc màu 

sắc) 

TCVN 2095-1993 130 

2 
Độ bám dính trên nền vữa, xi 

măng cát, điểm, không lớn hơn 
TCVN 2097:2015 1 

3 
Thời gian khô toàn bộ, giờ, không 

lớn hơn 
TCVN 2096:1993 6 

4 
Khả năng kháng nước (ngâm mẫu 

72 giờ trong nước) 
TCVN 8653-2-2012 Màng sơn bền 

5 

Khả năng kháng kiềm (ngâm mẫu 

72 giờ trong dung dịch Ca(OH)2 

bão hòa) 

TCVN 8653-3-2012 Màng sơn bền 

6 
Hàm lượng VOC, mg/g, không lớn 

hơn 
ISO 11890-1:2007 140 

7 Khối lượng đóng gói, kg 
Theo quy định hiện 

hành 
4 và 20 

3. HƯỚNG DẪN THI CÔNG 

Chuẩn bị bề mặt: 

 Tất cả bề mặt vật liệu phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn 

cũ. 

 Đối với nền mới cần ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định, sau 

đó mới tiến hành sơn phủ. 

 Nếu bề mặt thi công có hơi ẩm từ lòng đất, trước khi phủ KL5T-GOLD cần 

quét 2 lớp Matit KL5T-GOLD hoặc CT11A. 

 Với bề mặt gồ ghề, không phẳng phải làm nhẵn bằng Matit KL5T-GOLD. 

 Sau khi thi công Matit, để khô khoảng 12 – 24 giờ rồi mới tiếp tục sơn phủ 

KL5T-GOLD. 

 



Thi công: 

 Bước 1: Trộn sơn KL5T-GOLD (thành phần A) với phụ gia B (thành phần B) 

bằng cách khuấy kỹ thuật nhẹ nhàng để phụ gia B phân bố thật đều trong hỗn hợp 

sơn. Khối lượng sơn A và phụ gia B đã được cân sẵn theo tỷ lệ quy định 

 Chú ý: không cần khuấy quá mạnh, như vậy dễ phát nhiệt, làm sơn KL5T-

GOLD nhanh bị đông cứng. 

 Nếu thùng sơn bị đặc có thể thêm 5-10% nước sạch (ngay từ lúc trộn phụ 

gia) cho vừa độ đặc (khoảng 1,0 -  2,0 lít nước cho 1 thùng 20kg; 0,5 – 1,0 lít cho 

thùng 10kg và 0,2 – 0,4 lít cho thùng 4kg), tùy theo nhiệt độ, độ ẩm. 

 Bước 2: Dùng chổi cọ, rulô mịn phủ lên bề mặt vật liệu. 

 Phải dùng hết trong vòng 25 – 30 phút kể từ khi trộn phụ gia, vì sau thời gian 

đó sơn sẽ vị đông cứng, không sử dụng được. 

 Bước 3: Thi công 02 lớp KL5T-GOLD, mỗi lớp cách nhau tối thiểu 12 giờ. 

 Khi đang thi công và thi công xong phải đảm bảo thông thoáng tốt để màng 

sơn mau khô và đạt độ bóng cao. Nếu mặt thoáng không tốt sẽ làm sơn lâu khô và 

để lại 1 lớp trắng mờ trên bề mặt khi sơn khô. 

 Chỉ thi công vào lúc trời khô ráo, nhiệt độ từ 15oC – 35oC. Không thi công khi 

thời tiết có độ ẩm cao. 

 Bước 4: Sơn khô bề mặt sau 3 -6 giờ (tùy độ ẩm thời tiết). Không sử dụng 

bề mặt trước 7 ngày sau khi thi công KL5T-GOLD, vì màng sơn chưa được ổn định 

hoàn toàn và chưa đạt độ cứng cực đại. 

Lưu ý: 

 Bề mặt bê tông trước khi phủ KL5T-GOLD phải được đảm bảo đúng ký 

thuật, chất lượng bê tông cao, không bị rỗ, nứt hoặc vỡ khi có xe trọng tải nặng di 

chuyển. 

 Không được quét lên xi măng hồ dầu, gạch men và những bề mặt quá nhẵn 

như kính, đá vì không có chân bám. 

 Không sử dụng để sơn ngoài trời 

 Khách hàng sẽ không được bảo hành trong trường hợp không thực hiện 

đúng theo yêu cầu kỹ thuật. 

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. 

Thời gian lưu kho: 1 năm trong điều kiện khô ráo, thoáng mát. 

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.  

http://kovapaint.com.vn/

