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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Sơn lót ngoại thất RP EnviroCote Sealer 

Tên Sản Phẩm 
Mã Sản Phẩm 

 Sơn lót ngoại thất  cao cấp RP EnviroCote Sealer 
 10502 

Đóng gói  18 lít 
 5 lít 

 

Mô tả RP EnviroCote Sealer là sơn lót gốc nước chất lượng cao, hàm  lượng VOC 
thấp (Hợp chất hữu cơ bay hơi thấp), được làm từ các loại nhựa và chất kết 
dính chất lượng cao. RP EnviroCote Sealer rất lý tưởng cho người sử dụng 
có ý thức về sức khoẻ, quan tâm đến sự ô nhiễm môi trường và chất lượng 
không khí trong nhà. Khu vực được sơn RP EnviroCote Sealer sẽ không bị 
mùi sơn lâu, hoặc sinh ra các hơi hóa chất còn sót lại. RP EnviroCote Sealer 
khi khô rất cứng và tạo độ bám dính tuyệt vời cho các lớp phủ bề mặt. 

Đặc điểm  Sơn gốc nước 
 Dễ sử dụng 
 Hiệu quả và chất lượng cao trong việc kháng kiềm 
 Không chứa hóa chất nguy hiểm 
 Ít bị văng khi dùng con lăn 
 Mức độ bám dính cao 
 Ngăn ngừa sự sinh sôi của nấm mốc 

Lợi ích  Không mùi hoặc hơi hóa chất 
 Chống bám bụi và vết bẩn 
 Bảo vệ ngoại thất lâu bền 
 Thân thiện với người sử dụng 

Cách sử dụng  RP EnviroCote Sealer thích hợp dùng cho các bề mặt đã được chuẩn bị 
đúng cách như bê tông, tấm xi măng, gỗ và tấm thạch cao. 

 Có thể dùng cho ngoại thất 
Màu sắc và độ bóng  Màu trắng và có thể pha màu khi yêu cầu.  

 Nên pha màu khi kết hợp với các lớp phủ bên ngoài có tông sáng rực rỡ. 
Mức độ sáng  Mờ (Flat) 
Đặc trưng ở nhiệt độ 25oC và độ ẩm 50%  
Thể tích chất rắn  46-50% 
Pha loãng với nước  Tối đa 10%. 
Tỉ lệ phủ  Tỉ lệ phủ có thể thay đổi tùy theo loại bề mặt và việc xử lý bề mặt,  

        Tỉ lệ phủ khoảng 11-13m2 /lít/lớp.                         
Màng sơn  Màng sơn khô: 27-33 microns 

        Màng sơn ướt: 80-100 microns 
Thời gian khô  2 giờ 
Khô bề mặt  30 phút 
Thời gian để phủ lại  2 giờ 
Chống mài mòn  Tuyệt đối 
Số lớp phủ  01 
Qui cách đóng gói  5 lít & 18 lít 
Rửa, vệ sinh  Bằng nước 
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Điều kiện bề mặt  Tất cả bề mặt phải được xử lý phù hợp, không bị bẩn, dơ, bám bụi và các 
tạp chất.  

 Không sơn ở môi trường và nhiệt độ bề mặt < 10oC hoặc > 40oC.  
Thi công sàn  Không áp dụng 
Pha trộn  Không (sơn 1 thành phần) 
Cách thực hiện  Để đồng nhất màu sắc, nên sử dụng cùng một lô sơn. 

 Đảm bảo sơn được thực hiện trong điều kiện thời tiết thích hợp. 
 Đối với phun bằng máy áp lực cao, thì dùng đầu phun 0.013-0.017 và điều 

chỉnh tốc độ dòng chảy và bề rộng của lượng sơn được phun ra nhằm giảm 
thiểu lượng nước cần pha loãng.  

 Chỉ pha loãng vừa đủ lượng sơn cần cho thi công và dùng trong 3 ngày. 
 Không đổ phần sơn đã pha loãng vào lại thùng sơn chưa pha loãng 

Thông tin an toàn  Tham khảo bảng an toàn sản phẩm RP EnviroCote Sealer                                                                                       
Lưu ý và giới hạn  Không nên sử dụng ở nhiệt độ < 10oC và > 40oC 

 Không phù hợp cho những nơi ẩm ướt hoặc bị ngập nước. 
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 

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.  
 

 


