
Sơn kinh tế trong nhà

Sơn nước Nitto

Mô tả Sơn nước Nitto được sử dụng cho bề mặt trong nhà.

Mục đích sử dụng Sơn nước Nitto có độ che phủ cao, độ bám dính tốt, dễ thi công và khả năng
chống nấm mốc. Sản phẩm thích hợp cho bề mặt trong nhà: bột trét, hồ vữa, 
gạch. . .

Đặc tính kỹ thuật
Loại Thành phần

Nhựa, bột màu xấp xỉ 60%
Nước xấp xỉ 35%
Phụ gia xấp xỉ 5%

Màu sắc theo bảng màu
Bề mặt mờ
Tỷ trọng 1.39-1.45
Hàm lượng rắn theo khối lượ>48
Độ phủ lý thuyết xấp xỉ 8-10 m2/lít/ 1 lớp
Thời gian khô Khô bề mặt 30 phút

Khô cứng 2 giờ

Đặc tính màng sơn -

Phương pháp gia công
Dụng cụ cọ, con lăn, súng phun
Pha loãng nước sạch
Tỷ lệ pha loãng Lớp 1: 15% theo thể tích

Lớp 2: khoảng 10% theo thể tích
(tùy thuộc vào điều kiện thi công)
Rửa dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng

Hệ thống sơn yêu cầu
Bột trét Dùng bột trét Homecote trong nhà để có bề mặt nhẵn mịn
Đối với bề mặt cũ Lót một lớp 4Seasons Contact Sealer
Đối với bề mặt mới Lót một lớp Supertech Alkali Primer

Gia công từ 2-3 lớp sơn phủ Nitto

Hướng dẫn thi công
Chuẩn bị bề mặt Vệ sinh sạch bề mặt, không để lại bụi bẩn, nấm mốc, để khô. Gia công lại

những chỗ hư hỏng (không sử dụng chổi sắt để lau chùi bề mặt)
Cảnh báo Để xa tầm tay trẻ em, tránh tiếp xúc với mắt. Nên sử dụng hết sau khi mở

bao bì.

Thông tin thêm Những thông tin được đưa ra bên trên dựa trên những hiểu mới mới nhất của chúng tôi  tại phòng

nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên khi sản phẩm được sử dụng ngoài những điều kiện

kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không thể bảo đảm chất lượng của sản phẩm như công bố.

Chúng tôi có thể thay đổi những thông tin đưa ra trên đây nhưng không báo trước.

Sơn kinh tế


