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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Sơn trần nội thất RP EnviroCote Ceiling 

Mô tả RP EnviroCote Ceiling là công thức sơn trắng cao cấp, dùng để sơn trần nội thất. Công 
thức có hàm lượng VOC thấp (hợp chất hữu cơ bay hơi thấp), thân thiện với môi 
trường, là sơn trần gốc nước chuyên dùng cho các thợ sơn chuyên nghiệp. RP 
EnviroCote Ceiling không chứa các hạt tinh thể silica gây nguy hiểm cho sức khoẻ con 
người và có thể gây ra bệnh phổi khi hít phải Silic. Sản phẩm được cấu tạo từ những 
nguyên liệu cao cấp, dạng nhũ, tăng cao khả năng bám dính trên hầu hết bề mặt và 
đạt độ phẳng, độ che phủ cao khi khô. 

Đặc điểm  An toàn/ ít mùi 

 Ít văng 

 Dễ điều chỉnh 

 Dễ sử dụng 

 Khả năng thi công cao. 

 Độ che phủ cao 

Lợi ích  Khô nhanh 

 VOC thấp 

 Khả năng bao phủ bề mặt lớn 

Cách sử dụng  Chỉ dùng cho trần nhà 

Màu sắc và độ 
bóng 

 RP EnviroCote Ceiling có thể pha thành màu trắng nhạt hoặc có ánh màu để tạo 
sự liên tục hay đồng bộ giữa màu tường và trần nhà. Tuy nhiên, công thức của 
sơn trần không được tạo trùng với màu của sơn nền gốc trắng. 

Mức độ sáng  Mờ  

Tính đặc trưng ở nhiệt độ 25oC và độ ẩm 50%  
Pha loãng với nước  5%  
Tỉ lệ phủ  Tỷ lệ phủ có thể khác nhau tùy bề mặt và việc xử lý bề mặt.  

Khoảng 16m2/ lít/lớp 
Thời gian khô  2 giờ 
Khô bề mặt  30 phút 
Thời gian để phủ lại  2 giờ 
Số lớp phủ  02 
Qui cách đóng gói  8 lít & 18lít 
Rửa, vệ sinh  Bằng nước 

Điều kiện bề mặt  Đảm bảo bề mặt nhẵn, khô, sạch và không dính dầu và mỡ. Chà các bề mặt bị rỗ 
như những khu vực có bề mặt sơn bóng. Trám các vết nứt bằng thạch cao và chà 
láng trước khi sơn. Không chà lên bề mặt giấy của tấm thạch cao.  

 Làm sạch nấm, mốc. RP EnviroCote Ceiling có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của 
nấm mốc.  

 Đối với lớp sơn trước: không cần sơn lớp lót trám kín bề mặt. 

 Đối với bề mặt xi măng và tấm xi măng: nếu cần thì phủ 1 lớp lót nội thất RP EcoCote 
Primer Sealer trước khi phủ 2 lớp sơn trần RP EnviroCote Ceiling 

 Đối với  gỗ hoặc bề mặt cứng: phủ 1 lớp lót nội thất RP EnviroCote Primer Sealer 
trước khi phủ 2 lớp sơn trần RP EnviroCote Ceiling 

 Đối với gỗ chứa nhiều chất tannin: Nên sử dụng sơn lót chống biến đổi màu 

mailto:info@revolution-paint.com


 
RP EnviroCote Ceiling - Ngày cập nhật: 03/04/2018 

Trang: 2 / 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Technology from Australia 

 
Office: 64 Nguyen Quy Duc, An Phu Ward, District 2, HCM City. 
Tel.: (+84) 028 2253 8311  
Email: info@revolution-paint.com  
Website: revolution-paint.com  
Factory: 8, Road No 8, Long Truong Ward, District 9, HCM City. 
Tel.: (+84) 028 3636 6670  

 

Thi công sàn  Không áp dụng 

Pha trộn  Không (sơn 1 thành phần) 

Cách thực hiện  Nếu dùng nhiều thùng sơn, nên trộn đều vào nhau để đảm bảo sự ổn định màu sắc. 

 Đảm bảo sơn được thực hiện trong điều kiện thời tiết thích hợp.  

 Khi phun bằng máy airless spray, dùng đầu phun 0.013-0.017 inch và điều chỉnh tốc 
độ phun và bề rộng lượng sơn được phun ra  nhằm giảm thiểu lượng nước pha lcần 
thiết. 

 Có thể pha loãng lên đến 5% thể tích với nước 

Thông tin an 
toàn 

 Tham khảo bảng an toàn sản phẩm RP EnviroCote Ceiling 

Lưu ý và giới hạn 
 

 RP EnviroCote Ceiling không nên sử dụng ở nhiệt độ < 5oC và > 40oC 

 RP EnviroCote Ceiling không phù hợp cho những nơi bị ẩm ướt liên tục hoặc bị ngập 
nước. 

 Không dùng trên gỗ cứng chưa nung 

Vận chuyển và 
bảo quản 

 Bảo quản trong khu vực mát và trong bóng râm 

 Đậy kín nắp thùng 

 Không chồng nhiều hơn 3 thùng 

 Không chồng gấp đôi pallets 

 Chỉ bốc dỡ các thùng sơn phía trên 

Loại bỏ  Sơn tràn đổ phải được hấp thu bởi cát/mùn cưa và loại  bỏ thích hợp 

 Không được đổ trực tiếp vào cống thoát nước hoặc bể nước. 

 Phần sơn dư còn dính trên cọ hay con lăn nên được quét vào tờ giấy cũ và để khô 
tự nhiên thay vì đem cọ/con lăn đi rửa.  

 Loại bỏ theo quy định của pháp luật hiện hành 

Khuyến nghị thi 
công 

 Sử dụng sản phẩm của Unipro cho kết quả tốt nhất khi thi công 

*** Do chính sách cải tiến sản phẩm tiếp tục, chúng tôi sẽ cập nhật các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm theo 
từng thời điểm phù hợp mà không cần thông báo trước.  
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