
 

 

  

 

 

DONASA – Ngoài nhà                                                                     Số/ Lần soát xét: 190/00 

 

Mô tả sản phẩm 

DONASA loại ngoài nhà là sản phẩm dạng bột dùng để tạo bề mặt phẳng cho tường đứng 

trước khi sơn. Bề mặt cứng, mịn, dễ xả nhám, bám dính rất tốt và chống thấm nước. 

Mục đích sử dụng 

Bột dùng để trét cho bề mặt tường, trần để tạo phẳng. 

Tiêu chuẩn công nhận 

-Phù hợp tiêu chuẩn nhà sản xuất tự công bố. 

Tên sản phẩm 

DONASA - loại ngoài nhà. 

Mã số 

Không áp dụng. 

Màu sắc 

Bột trắng đục. 

Hướng dẫn thi công 

Chuẩn bị bề mặt 

Bề mặt trước khi thi công phải sạch, nếu là tường vôi phải cạo sạch lớp vôi cũ. 

Tường quá khô hay hút nước, nên làm ẩm bằng nước sạch trước khi trét bột. 

Độ ẩm bề mặt trước khi thi công phải đạt từ 12 – 40% theo máy đo độ ẩm protimeter. 

Tường sau khi tô vữa phải để ổn định từ 21 – 28 ngày trước khi thi công. 

Phương pháp thi công 

Dùng thùng sạch, cho nước sạch vào trước – đổ bột từ từ vào và khuấy đều cho đến 

khi đạt độ dẻo ( tỷ lệ: 15 – 17 lít nước cho bao bột 40 kg). 

Giữ hỗn hợp trong thời gian 8 – 10 phút, sau đó khuấy lại cho thật đều rồi bắt đầu 

sử dụng. 
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Dùng bay trét trước một lớp mỏng, sau 02 giờ mới tiếp tục trét lớp thứ hai. Chiều dày lớp 

bột sau khi khô không lớn hơn 3 mm. 

Hỗn hợp sau phối trộn sử dụng không quá hai giờ. Để đạt bề mặt phẳng và mịn, cần xả 

nhám với giấy nhám mịn. 

Định mức tiêu hao 

Theo lý thuyết: 1.2 – 1.5 m2/kg/lớp-tương đương 25 – 30 m2/bao 40 kg (tùy thuộc độ dày). 

Vệ sinh 

Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng. 

Bảo quản 

Nơi khô ráo, tránh xa tầm với trẻ em. Cột chặt miệng bao hay gấp ngay khi không dùng. 

Hạn bảo quản: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Đóng gói 

Bao giấy PP: 40 kg/bao. 

Chú ý 

Không thi công DONASA ngoài nhà trực tiếp trên bề mặt có lớp sơn hoặc bề mặt nằm 

ngang. 

Không thi công khi nhiệt độ môi trường < 10 độ C và độ ẩm bề mặt không cho phép. 

 

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