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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Sơn Hiệu Ứng RP StoneText   

Mô tả RP StoneText là lớp phủ gốc acrylic dùng cho ngoại thất, cho hiệu ứng đá 
granite, với tính năng chịu được thời tiết khắc nghiệt, RP StoneText được 
đặc chế để thi công bằng súng phun, tạo nên lớp phủ giống như đá granite. 
RP StoneText có sẵn nhiều màu sắc hấp dẫn 

Đặc tính  RP StoneText có dạng dẻo, sệt, được chế tạo gồm các hạt thạch anh, bột 

đá, ceramic hòa trộn với nhựa acrylic. Sự kết hợp này tạo ra lớp phủ bảo 

vệ rất tốt và thông hơi. Ngoài ra RP StoneText còn chống chọi rất tốt với 

sự bào mòn của không khí và không phai màu. 

Đặc trưng kỹ thuật 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16:2017/BXD và TCVN 
8652:2012 

Chỉ tiêu kỹ thuật Đơn vị tính Chất lượng công bố 

1. Độ bám dính Loại Loại 1 

2. Độ rửa trôi Chu kỳ ≥ 1200 

3. Chu kỳ nóng lạnh Chu kỳ ≥ 50 

4. Hàm lượng VOC g/lít ≤ 50 
 

Lãnh Vực Ứng Dụng  Sử dụng cho các bề mặt nội, ngoại thất bằng bê tông, xi măng, hồ vữa, 

ván ép... của các công trình như: khu thương mại phức hợp, bệnh viện, 

khu công nghiệp, các dự án văn phòng thương mại và các dự án phát triển 

địa ốc... 

Chuẩn bị bề mặt  Cạo, quét sạch bụi, bẩn, các tạp chất trên bề mặt thi công. Đảm bảo bề 

mặt thi công phải chắc bền, không có muối, dầu, mỡ và các nếp gợn sóng. 

Nếu có các vết nứt, vết mẻ, lỗ trống hay hư hỏng bề mặt, phải xử lý bằng 

cách sử dụng chất trám trét. 

Đối với bề mặt cũ  Đối với các bề mặt cũ phải cại, dũi sạch các lớp sơn cũ trước khi thi công 

RP StoneText 

Thi Công  RP StoneText được đóng gói dưới dạng nhão, sệt, trộn sẵn, dễ dàng thi 

công bằng súng phun, sử dụng với 1 máy bơm hơi. Đầu tiên phun 1 lớp 

khoảng 2 kg/m2, sau đó giảm lực phun lớp thứ 2 khoảng 1 kg/m2. Bề mặt 

được phun sẽ có dạng như đá granite hay dùng 1 bay chà thép chà nhẹ 

cho đẹp hơn. Để khô 24 – 48 giờ sau khi đã phủ 1 lớp Topcoat. Rửa sạch 

dụng cụ bằng nước 

An Toàn  Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Xin tham khảo thêm dữ liệu kỹ thuật 
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Đóng gói và Tồn Trữ  RP StoneText được đóng gói trong thùng nhựa 05kg và 25kg. RP 

StoneText cần được tồn trữ nơi sạch sẽ, mát và khô ráo, tránh ánh nắng 

trực tiếp hay nguồn nhiệt quá nóng hoặc quá lạnh. Có thể tồn kho 24 

tháng trong bao bì chưa mở. Hàng được sản xuất trước phải được sử 

dụng trước 

Sản phẩm  Lớp phủ ngoại thất cho hiệu ứng vân đá 

Độ tiêu tốn  Từ 2-3kg kg/m2 

Độ dày  1,5 đến 2mm 

Khả năng  Chịu được thời tiết khắc nghiệt và có thể chùi rửa 

Màu sắc  Nhiều màu tự nhiên 

Chất kết dính  Nhựa Acrylic 

Chất độn  Hạt đá tự nhiên, bột đá chất lượng cao 

Phụ Gia  Phụ gia tăng độ dẻo, kháng nước và tăng cường tính bám dính 

Độ Bền  Khoảng 10 năm tùy theo điều kiện thời tiết, thi công đúng kỹ thuật 

PP thi công  Súng phun 
Đóng gói  Thùng 05kg và thùng 25kg 

Tồn trữ  12 tháng trong thùng chưa mở nắp 

Khuyến nghị thi công  Sử dụng sản phẩm của Unipro để có kết quả thi công tốt nhất 

*** 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. 

 

   

  


