KOREINTEX
Là sơn kinh tế dùng để trang trívà bảo vệ bề mặt tường. Sản phẩm
Mô Tả

này phù hợp với tất cả bề mặt tường mới hoặc tường cũ như tường
gạch, xi măng hay vữa. KOREINTEX rất dễ thi công và có độ phủ
cao.

Loại
Công dụng
Hoàn thiện

Đặc điểm

KOREINTEX
Là lớp sơn phủ nội thất cho bề mặt tường bê tông, thạch cao và tường
tô vữa.
Mờ, màu trắng hoặc màu như trong bảng màu.
-

Sơn kinh tế

-

Độ bao phủ và che phủ cao

-

Màng sơn phẳng

-

Chống rêu mốc

-

Dễ sử dụng

-

Nền vữa xi măng mới: Dùng bàn chải hoặc giấy nhám loại bỏ tạp
chất và bụi bẩn trên bề mặt cần sơn.

Chuẩn bị bề mặt

-

Nền sửa chữa, bảo trì: Tẩy sạch lớp sơn cũ và loại bỏ các tạp chất
khỏi bề mặt cần sơn, sử dụng bột trét “ Supro putty”( ngoại thất)
phủ toàn bộ khu vực bị nứt.

Điều kiện thi công
Phương pháp thi

Trong điều kiện bề mặt xấu ( hoặc thời tiết mùa đông). Sử dụng
“KORESEALER” để tăng độ bám dính.
Cọ quét, con lăn hoặc phun

công
11-13㎡/L lớp sơn khô 30 microns trên bề mặt bằng phẳng
Mức tiêu hao

-

Tỷ trọng màu trắng: Ước tính. 1.3 ~ 1.4

-

Điểm chớp cháy: Không bắt lửa
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Pha loãng
Hệ thống sơn đề
nghị
Độ dày màu sơn yêu
cầu

Dung môi: Nước sạch. (Tỷ lệ pha loãng: Tối đa 20%).
-

Bột trét: 2 lớp Supro Putty

-

Sơn phủ: 1 lớp KORESEALER

-

Sơn bề mặt: 2 lớp KOREINTEX

Độ dày mỗi lớp sơn khô đề nghị 30-40 micron, Sơn 2 lớp với độ dày
màng sơn thích hợp

Thời gian khô

Khô bề mặt 10 phút ở 30 C
o

Thời gian chuyển

Tối đa 2 giờ ở 25°C.

tiếp
Vệ sinh

Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ

Bảo quản

5 – 30 C
o

Đóng gói

4L & 18L
-

Bề mặt sơn sẽ bị nứt nếu thi công ở nhiệt độ dưới 5°C. Tránh pha
loãng quá nhiều vìcó thể làm khác màu, bề mặt bị xấu và tính năng
sản phẩm không đảm bảo.

-

Bảo quản sơn ở điều kiện tốt trong thời gian vận chuyển và lưu
trữ.

Lưu ý

-

Khi sơn phủ lên bề mặt có lớp sơn cũ hoặc bề mặt đã xử lý bột trét
phải kiểm tra độ bám dính trước khi thi công.

-

Phải sử dụng sơn lót trên bề mặt không phẳng như một lớp cơ sở
để tránh sai lệch màu do bề mặt sơn phủ không đều.

-

Đậy kín khi không sử dụng. Bảo quản xa tầm tay trẻ em.

-

Tất cả các câu hỏi liên quan đến sản phẩm và thông tin an toàn, vui
lòng truy cập trang chủ hoặc liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng
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