
 

 

  

 

 

EXTERIOR                                                                                  Số/ Lần soát xét: 195/00 

 

Mô tả sản phẩm 

EXTERIOR là loại sơn nước dạng lỏng, sử dụng nhựa Acrylic copolymer và các bột màu 

tổng hợp để phủ tường, trần ngoài trời. Sản phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao khi sử dụng. 

Mục đích sử dụng 

Sơn hoàn thiện , trang trí cho các bề mặt tường đứng và trần. Màng sơn mờ, có độ bám 

dính, chịu chùi rửa cao. Sơn giữ màu đẹp, trắng sáng phù hợp trần trong và ngoài nhà. 

Tiêu chuẩn công nhận 

Phù hợp tiêu chuẩn JIS K 5663 Nhật Bản và QCVN 16.5/BXD. 

Tên sản phẩm 

EXTERIOR. 

Mã số 

Không áp dụng. 

Màu sắc 

Bao gồm các màu trong bảng màu và cây màu DONASA. 

Hướng dẫn thi công 

Chuẩn bị bề mặt 

Bề mặt trước khi thi công phải đảm bảo không có bụi bẩn, tạp chất và các vết dầu mỡ 

bám trên bề mặt. Phải sử dụng nước sạch để tẩy rửa và để khô trước khi thi công. Nếu bề 

mặt là lớp sơn cũ hoặc vữa xi măng không ổn định phải được đục, mài bằng dụng cụ 

thích hợp để loại bỏ và làm phẳng lại bằng bột trét. 

Bề mặt sau khi trét phải phẳng, không bám quá nhiều bụi bẩn, dùng chổi quét sạch bụi 

bẩn bám trên bề mặt trước khi sơn. 

Phương pháp thi công 

Độ ẩm bề mặt trước khi thi công: < 16% đo bằng máy đo Protimeter. 
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EXTERIOR 

 

Pha loãng: bằng nước sạch, hàm lượng từ 5 - 15 % theo thể tích. Khuấy đều trước khi sử 

dụng. 

Dụng cụ thi công: Cọ sơn, con lăn hoặc súng phun thông thường. 

Thời gian khô: 30 phút ở 30 độ C. 

Thời gian sơn lớp kế tiếp: > 2 giờ. 

Đặc tính  

Hiệu quả kinh tế cao. 

Mờ, cứng, dễ sử dụng. 

Bền màu, bền phấn hóa. 

Thân thiện với môi trường. 

Định mức tiêu hao 

Theo lý thuyết: 80 -100 m2/18 lít. 

Vệ sinh 

Vệ sinh bằng nước ngay sau khi thi công, tránh để sơn khô. 

Hệ thống sơn đề nghị 

Bột trét: LUCKY hoặc POWDERCOAT loại ngoài nhà. 

Sơn lót: ANTI ALKALI loại ngoài nhà. 

Sơn phủ: 2 – 3 lớp EXTERIOR. 

An toàn 

Sản phẩm được áp dụng ở những nơi thông thoáng, khi thi công phải trang bị đầy đủ các 

dụng cụ bảo hộ lao động như găng tay, kiếng vv…Nếu sơn dính vào da hay mắt thì phải 

vệ sinh ngay bằng  nước xà phòng, cần thiết phải chuyển ngay đến bác sĩ. Sản phẩm khi 

không sử dụng cần bảo quản kín. 

Nếu có sự nghi ngờ về tính an toàn của sản phẩm xin liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp. 

Bảo quản 

Sản phẩm phải được bảo quản nơi thoáng khí, tránh ánh nắng mặt trời và tránh xa tầm 

với trẻ em. Khuấy đều trước khi sử dụng. Đóng chặt nắp khi không sử dụng. 

Thời hạn bảo quản: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Bao bì 
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Sản phẩm được đóng trong bao bì nhựa, thùng 5 lít và 18 lít. 

Chú ý 

Hạn chế thi công khi nhiệt độ < 10 độ C và độ ẩm > 85%. 

Không áp dụng trên bề mặt nằm ngang và bề mặt ngâm nước thường xuyên. 

Những thông tin được cung cấp ở trên dựa trên kiến thức về hóa học của các nhà cung 

cấp nguyên liệu hàng đầu trên thế giới cũng như đạt được độ tin tưởng cao nhất về bảo 

quản, kinh nghiệm sử dụng sản phẩm tại công ty chúng tôi. Người sử dụng có thể kiểm 

chứng các thông tin trên trước khi ứng dụng sản phẩm. 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ đính kèm. 
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