
 

 
 

CN-05 SÀN 
CHẤT PHỦ CHỐNG NÓNG CHO SÀN 

 

1. Mô tả: Là loại chất phủ 2 thành phần được chế tạo từ những Monomer kỵ nước (Hydrophobic), chịu 

được ẩm ướt nhờ có tính kỵ nước trong công thức phân tử, bám dính tốt trên mọi bề mặt vật liệu bêtông, 
ximăng, gỗ, gạch. Giúp ngăn cản truyền nhiệt và phản xạ ánh sáng qua đó giúp chống nóng cho sàn mái. 

 Thành phần: Chất tạo màng Drycyl DP, Texanol, Calcium Aluminate, Colloit 775, các chất phụ gia 

hoạt tính và các chất bổ trợ. 

 Bề mặt áp dụng: Tương thích tốt với mọi bề mặt vật liệu. 

 Các đặc tính vượt trội như: 

o Hình thành nên một mạng lưới liên kết bền vững với bêtông, ximăng do có sự kết hợp với 

các nhóm OH tự do có trong ximăng. 

o Cách nhiệt, chống nóng cho sàn mái, tường ngoài. 

o Có tác dụng chống rạn nứt, không thấm nước, chống kiềm. 

o Chịu được môi trường ẩm ướt, chống thấm áp lực ngược nhẹ cho chân tường, tường ố 

vàng, mặt sàn. 

o Chống lại hiện tượng nước thẩm thấu qua các đường zoăng. 

o Bảo vệ và tạo độ kết dính cao cho hồ vữa. 

o Tương thích với mọi loại sơn và bề mặt vật liệu. 

o Khô nhanh, dễ sử dụng, đạt tính kinh tế cao vì khi xả phẳng bề mặt ít bị hao hụt. 

o Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn 

với người thi công và sử dụng. 

 Đóng gói: Bộ 10kg. 

 Định mức: 1.0 - 1.5m2/kg. 

 Sản phẩm tương thích khuyên dùng: Tương thích tốt với mọi sản phẩm của KOVA. 

 

2. Hướng dẫn thi công: 
 Chuẩn bị  bề mặt: 

o Tất cả các bề mặt phải khô và làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ. 

o Đối với tường mới hoặc nền mới cần để tối thiểu 12-15 ngày cho kết cấu ximăng được ổn 

định mới tiến hành phủ mastic. 

o Nếu thời tiết quá khô hanh cần làm ẩm tường hoặc sàn bằng rulô hay khăn ẩm trước khi thi 

công. 

 

 Thi công: 

o Bước 1: Trộn phụ gia bột (thành phần B) vào phần lỏng (thành phần A) thành hỗn hợp nhão 

sệt đồng nhất. Nếu đặc có thể pha thêm nước với lượng vừa đủ để dễ thi công. 

o Bước 2: Phủ 02-03 lớp chống nóng, mỗi lớp cách nhau 6-8 giờ (có thể để qua đêm). 



 

o Bước 3: Chà nhám cho bề mặt thi công phẳng, mịn. Lau sạch bụi, để khô tối thiểu 8-12 giờ 

trước khi tiến hành lăn sơn. 

 Lưu ý đối với lớp chống nóng CN-05: 

o Để lớp chống nóng khô tối thiểu 1 ngày mới thi công các bước tiếp theo. 

o Nếu chất chống nóng bị khô hay quá đặc có thể thêm khoảng 10-15% nước trong quá trình 

sử dụng. 

 Bảo quản: Để nơi khô ráo,thoáng mát. 

 

3. Những vấn đề thường gặp và cách khắc phục: Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán 

hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website 
http://www.kovapaint.com để biết thêm thông tin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Những thông tin trên đây của sản phẩm được áp dụng trong các điều kiện kiểm tra xác định. Quý khách hàng vui lòng liên hệ Bộ 
phận hỗ trợ khách hàng của KOVA để biết thêm thông tin chi tiết và nhận giải đáp thắc mắc. 

http://www.kovapaint.com/


	  

	  
	  

CN-‐05	  
SƠN	  CHỐNG	  NÓNG	  HỆ	  NƯỚC	  

	  
1.	  Mô	  tả:	  Là	  loại	  sơn	  hệ	  nước	  một	  thành	  phần,	  được	  chế	  tạo	  từ	  chất	  tạo	  màng	  có	  khả	  năng	  chịu	  khí	  hậu	  
nóng	  bức,	  liên	  kết	  với	  phụ	  gia	  phản	  quang	  có	  cấu	  trúc	  tinh	  thể	  xếp	  lớp,	  có	  khoảng	  trống	  bên	  trong,	  ngăn	  
cản	  truyền	  nhiệt	  và	  phản	  xạ	  ánh	  sáng,	  tạo	  thành	  thể	  đồng	  nhất,	  bám	  chặt	  lên	  bề	  mặt	  các	  kết	  cấu	  như	  mái	  
tôn,	  tường	  ngăn	  của	  đa	  dạng	  các	  công	  trình	  như	  nhà	  mái	  tôn,	  nhà	  xưởng	  sản	  xuất,	  khu	  công	  nghiệp,	  nhà	  
kho,…	  

§ Thành	  phần:	  Pure	  Acrylic.	  
§ Bề	  mặt	  áp	  dụng:	  Những	  bề	  mặt	  hay	  chịu	  ánh	  nắng	  mặt	  trời	  trực	  tiếp	  như	  mái	  tôn,	  tường	  ngăn,	  

bêtông,	  ximăng,	  nhựa	  đường,	  fibrô-‐ximăng,	  gỗ.	  
§ Các	  đặc	  tính	  vượt	  trội	  như:	  

o Tạo	  thành	  thể	  đồng	  nhất	  bám	  chặt	  lên	  bề	  mặt	  vật	  liệu.	  
o Chống	  nóng	  theo	  quy	  luật	  phản	  xạ	  ánh	  sáng	  và	  cách	  nhiệt	  đồng	  thời,	  làm	  giảm	  nhiệt	  độ	  bề	  

mặt	  vật	  liệu	  giúp	  làm	  tăng	  chênh	  lệch	  nhiệt	  độ	  trong	  nhà	  và	  ngoài	  nhà	  (nhiệt	  độ	  càng	  cao	  thì	  
độ	  chênh	  lệch	  này	  càng	  lớn).	  

o Khi	  nắng	  nóng	  đỉnh	  điểm,	  nhiệt	  độ	  mái	  tôn	  có	  thể	  lên	  đến	  600C,	  nếu	  dùng	  sơn	  chống	  nóng	  
CN-‐05	  có	  thể	  giúp	  làm	  giảm	  nhiệt	  độ	  mái	  tôn	  từ	  12-‐200C;	  còn	  khi	  nhiệt	  độ	  mái	  tôn	  vào	  
khoảng	  450C	  có	  thể	  giúp	  làm	  giảm	  nhiệt	  độ	  từ	  5-‐80C.	  

o Chống	  rêu	  mốc,	  không	  gây	  rỉ	  và	  mục	  tôn,	  tăng	  độ	  bền	  cho	  mái,	  giảm	  âm	  thanh	  trên	  mái	  tôn	  
khi	  trời	  mưa	  to.	  

o Giúp	  tiết	  kiệm	  điện	  năng	  làm	  mát,	  giảm	  chi	  phí,	  tăng	  tuổi	  thọ	  cho	  các	  thiết	  bị,	  máy	  móc	  vật	  
liệu	  lưu	  kho	  (hóa	  chất,	  thực	  phẩm).	  

o Không	  cháy,	  không	  độc	  hại,	  không	  chứa	  chì,	  thủy	  ngân	  và	  các	  hóa	  chất	  độc	  hại	  khác,	  an	  toàn	  
với	  người	  thi	  công	  và	  sử	  dụng.	  

§ Đóng	  gói:	  Thùng	  4kg	  và	  thùng	  20kg.	  
§ Định	  mức:	  3.0	  -‐	  4.0m2/kg.	  
§ Sản	  phẩm	  tương	  thích	  khuyên	  dùng:	  Sơn	  chống	  gỉ	  KG-‐01	  của	  KOVA	  khi	  áp	  dụng	  sơn	  CN-‐05	  trên	  kim	  

loại.	  
	  

2.	  Hướng	  dẫn	  thi	  công:	  
§ Chuẩn	  bị	  	  bề	  mặt:	  

o Tất	  cả	  các	  bề	  mặt	  phải	  khô	  và	  làm	  sạch	  bụi	  bẩn,	  dầu	  mỡ,	  rêu	  mốc,	  vôi,	  sơn	  cũ.	  
o Nếu	  bề	  mặt	  thi	  công	  là	  mái	  tôn	  thì	  cần	  đảm	  bảo	  bề	  mặt	  thi	  công	  khô	  tuyệt	  đối	  và	  lót	  trước	  

01	  lớp	  sơn	  chống	  gỉ	  KG-‐01	  để	  tăng	  khả	  năng	  bám	  dính	  và	  hạn	  chế	  gỉ	  sét.	  Sau	  khi	  sơn	  lót	  KG-‐
01,	  để	  khô	  8	  tiếng	  mới	  được	  sơn	  tiếp	  sơn	  chống	  nóng	  CN-‐05.	  

o Nếu	  bề	  mặt	  thi	  công	  là	  bêtông,	  ximăng	  và	  các	  vật	  liệu	  khác	  thì	  sơn	  trực	  tiếp	  hoặc	  sơn	  lên	  lớp	  
chống	  thấm	  CT-‐11A,	  không	  dùng	  lót	  chống	  gỉ.	  

	  



	  

§ Thi	  công:	  
o Bước	  1:	  Nếu	  trời	  nắng	  hoặc	  hanh	  khô	  hoặc	  thùng	  sơn	  bị	  đặc	  có	  thể	  pha	  thêm	  5-‐10%	  nước	  

sạch	  cho	  vừa	  độ	  đặc	  tùy	  theo	  nhiệt	  độ,	  độ	  ẩm.	  Khuấy	  lại	  cho	  sơn	  đồng	  nhất.	  
o Bước	  2:	  Dùng	  rulô	  mịn,	  chổi	  cọ	  hoặc	  máy	  phun	  thi	  công	  02-‐03	  lớp	  với	  độ	  dày	  từ	  0.5	  -‐	  

1.0mm,	  mỗi	  lớp	  cách	  nhau	  6-‐8	  giờ.	  
§ Lưu	  ý	  đối	  với	  CN-‐05:	  

o Thi	  công	  lúc	  trời	  khô	  ráo	  để	  sơn	  khô	  nhanh.	  
o Đối	  với	  tường	  ximăng	  thì	  không	  thi	  công	  lúc	  trời	  quá	  nóng,	  chỉ	  thi	  công	  vào	  buổi	  sáng	  hoặc	  

buổi	  chiều,	  khi	  nhiệt	  độ	  bề	  mặt	  vật	  liệu	  không	  quá	  350C.	  Nếu	  cần	  có	  thể	  làm	  mát	  bề	  mặt	  thi	  
công	  bằng	  nước.	  

o CN-‐05	  có	  2	  loại:	  
§ Dùng	  cho	  tường:	  CN-‐05	  tường.	  
§ Dùng	  cho	  sàn:	  CN-‐05	  sàn.	  

o Hạn	  chế	  dùng	  sơn	  CN-‐05	  tường	  cho	  bề	  mặt	  nằm	  ngang,	  nơi	  có	  nhu	  cầu	  đi	  lại	  (như	  sân	  
thượng	  dùng	  làm	  nơi	  phơi	  quần	  áo).	  

o Sau	  một	  thời	  gian	  (3-‐4	  năm)	  hiệu	  quả	  chống	  nóng	  giảm	  thì	  có	  thể	  sơn	  thêm	  01	  lớp	  nữa	  để	  
bổ	  sung	  tính	  chống	  nóng.	  

o Sử	  dụng	  hết	  sơn	  khi	  đã	  pha	  nước.	  
§ Bảo	  quản:	  Để	  nơi	  khô,	  mát.	  Đậy	  kín	  khi	  không	  dùng	  hết	  (nếu	  chưa	  pha	  nước).	  

	  
3.	  Những	  vấn	  đề	  thường	  gặp	  và	  cách	  khắc	  phục:	  Quý	  khách	  vui	  lòng	  liên	  hệ	  nhân	  viên	  bán	  
hàng,	  bộ	  phận	  chăm	  sóc	  khách	  hàng	  để	  biết	  thêm	  chi	  tiết.	  Ngoài	  ra	  quý	  khách	  có	  thể	  truy	  cập	  vào	  website	  
http://www.kovapaint.com	  để	  biết	  thêm	  thông	  tin.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Những	  thông	  tin	  trên	  đây	  của	  sản	  phẩm	  được	  áp	  dụng	  trong	  các	  điều	  kiện	  kiểm	  tra	  xác	  định.	  Quý	  khách	  hàng	  vui	  lòng	  liên	  hệ	  Bộ	  
phận	  hỗ	  trợ	  khách	  hàng	  của	  KOVA	  để	  biết	  thêm	  thông	  tin	  chi	  tiết	  và	  nhận	  giải	  đáp	  thắc	  mắc.	  


