
 

KORE PUTTY INTERIOR         Tài liệu kỹ thuật 

 

 

1. MÔ TẢ SẢN PHẨM 

“KORE PUTTY INTERIOR” là loại bột trét nội thất cao cấp, được dùng để làm phẳng các bề mặt 

tường hoặc trần, bề mặt bê tông trước khi thi công các lớp phủ lên trên. Nó thích hợp để sử dụng với 

tất cả các loại sơn gốc nước. 

 

a. Tính năng:  

                           Bề mặt phẳng mịn 

                           Độ bám dính rất tốt trên bê tông, vữa, gach 

                           Dễ thi công 

                            

 

b. Công dụng: Dùng để sửa chữa, dặm vá các khuyết tật bề mặt, dùng để tạo phẳng cho bề mặt 

bê tông, vữa tô, gạch… trước khi thi công các lớp sơn. 

 

c. Mức tiêu hao: Theo lý thuyết: 30 – 40 m
2 

/ Bao 40 kg ( tùy thuộc vào độ dày thi công). 

 

d. Màu sắc: Trắng 

 

2. HƯỚNG DẪN THI CÔNG  

a. Chuẩn bị bề mặt nền:     

o Bề mặt nền mới: Bề mặt phải được vệ sinh sạch sẽ, không bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc và 

các tạp chất khác. Không nên thi công bột trét khi độ ẩm bề mặt vượt quá 16% . Để bề 

mặt nền mới được bảo dưỡng đủ 28 ngày trước khi thi công. 

o Bề mặt nền cũ: Vệ sinh sạch sẽ lớp sơn cũ và các tạp chất khác. Giải quyết triệt để các 

vấn đề liên quan đến độ ẩm hoặc thấm nước trước khi thi công.  

b. Phương pháp thi công:    

      Trộn:  

o Chỉ sử dụng nước sạch để trộn bột trét. 

o Sử dụng máy trộn cầm tay với lưỡi trộn thích hợp. 

o Sử dụng khoảng 15 - 17L nước cho bao 40 kg bột, đổ từ từ vào thùng trộn và trộn từ 7 – 

10 phút cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất và không bị vón cục trước khi sử dụng. 

               

 

 

 



 

 

          

      Thi công và hoàn thiện: 

o Thi công lớp thứ nhất từ 1 – 2 mm bằng bay thép hoặc tấm bả bột để tạo phẳng cho bề 

mặt. 

o Sau 2 – 4 giờ thi công lớp thứ hai với độ dày tương tự lớp nhất. 

o Có thể thi công xả nhám để đạt bề mặt phẳng sau 24 giờ kể từ khi hoàn thiện lớp thứ hai. 

o Sau khi xả nhám sử dụng chổi cứng để vệ sinh lại bề mặt, dùng con lăn mịn nhúng nước 

và lăn lại toàn bộ bề mặt trước 1 – 2 giờ trước khi thi công các lớp tiếp theo. 

 

4. ĐÓNG GÓI 

        Kore Putty Interior được đóng gói trong bao 40 kg. 

 

5. BẢO QUẢN 

Kore Putty Interior có thời hạn sử dụng 12 tháng với bao bì nguyên vẹn khi bảo quản trong 

điều kiện khô thoáng và nhiệt độ từ 5 – 35
o
C. 

           

6. LƯU Ý 

a. Không được thi công bột trét dày quá 3 mm. 

b. Không thi công khi nhiệt độ dưới 10
o
C hoặc độ ẩm vượt quá 85%.  

c. Với tường quá khô hoặc hút nước mạnh, có thể phun nước để làm giảm nhiệt độ hoặc làm 

giảm độ hút nước trước khi thi công. 

d. Chỉ sử dụng bột trong vòng 2 giờ kể từ khi trộn xong. 

e. Để biết thêm thông tin về sản phẩm hoặc Tài liệu An toàn hóa chất vui lòng tham khảo trên 

 

 

※ Ban hành     12,2020. 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH KCC VIỆT NAM 

Đường số 1, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: 0251 3514 678 

trang web (www.kccvietnam.com) hoặc gọi điện thoại cho bộ phận kỹ thuật khách hàng. 



 

Fax: 0251 3514 684 


