
TINH MÀU CHO GỖ CADIN – A701

1.Mô tả & Ứng dụng

Tinh màu cho gỗ CADIN  là sản phẩm dựa trên bột màu Dye và hệ dung
môi đặc biệt.. Sản phẩm tạo màu sắc cho gỗ nhưng đồng thời vẫn thấy
được vân, họa tiết bên trong, giúp thay đổi màu của bề mặt gỗ với độ
bền màu cao, tạo vân gỗ sống động và lớp màu mượt làm tăng giá trị
thẩm mỹ cho bề mặt gỗ

2.Đặc tính
Nồng độ cao, màu sắc tươi đẹp trong suốt

Ít tiêu hao

Độ bền cao

3.Thông số kỹ thuật

Màu sắc Cánh gián, vàng, nâu, đỏ, đen, cam.

Tỷ trọng (g/ml)     1.00 ± 0.05

Thời gian phủ lớp kế tiếp  Sau 30 phút

Chất pha loãng/ làm sạch    THINNERIN

Tỷ lệ pha loãng  20% - 50%

4.Hướng dẫn sử dụng
Chuẩn bị bề mặt:
Bề mặt gỗ cần sơn phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, bụi, dấu tay, mạt
cưa trên nền gỗ phải được làm sạch hoàn toàn. Chà nhám dọc thớ gỗ
bằng giấy nhám số 240.
Thi công:
Khuấy đều màu. Pha loãng với dung môi chỉ định với tỷ lệ thích hợp, 
khuấy thật đều cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. Quét cọ hoặc lau lớp màu
mỏng.

Lưu ý:  Đối với từng loại gỗ, phương pháp chuẩn bị bề mặt, phương pháp 
thi công sẽ khác nhau. Khách hàng nên kiểm tra khả năng tương thích, 
màu sắc, độ bám dính của hệ sơn trên nền gỗ mẫu trước khi ứng dụng 
trên diện tích lớn

5.Dụng cụ
Cọ, súng phun, vải.
Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công 

6.Đóng gói
Sản phẩm được đóng gói trong cal nhựa:  5 kg, 1 kg
Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

7.Lưu ý

Khuấy đều trước khi sử dụng
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Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi
trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh
hơn.

8.Sức khỏe & An toàn

Để xa tầm tay trẻ em. 

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn. 

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với
nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay. 

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Cẩn thận khi vận chuyển sơn. Nếu đổ sơn thì thu gom bằng cách rải đất 
hoặc cát. 

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Ngày phát hành 07/08/2019

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng
đã phát hành trước đây.
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