CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1.

Các sản phẩm trong danh mục của Sadolin Nội Thất được sản xuất ở đâu?
Các sản phẩm của Sơn Gỗ PU Nội Thất Cao Cấp Sadolin được sản xuất tại Việt
Nam trên dây chuyền sản xuất hiện đại, đem đến chất lượng vượt trội theo tiêu
chuẩn châu Âu.

2.

Sơn Phủ PU Nội Thất Siêu Cao Cấp & Cao Cấp Sadolin có những màu nào?
Sơn Phủ PU Nội Thất Siêu Cao Cấp & Cao Cấp Sadolin được giới thiệu với phiên
bản không màu, có hai loại bề mặt bóng và mờ nhằm tôn vinh nét đẹp tự nhiên của
bề mặt gỗ.

3.

Các loại bao bì sử dụng cho danh mục sản phẩm của Sadolin Nội Thất như
thế nào?
Danh mục Sơn Gỗ PU Nội Thất Sadolin hiện có như sau:

4.

Sản phẩm

Trọng lượng

Loại bao bì

Sơn Phủ PU Nội Thất
Siêu cao cấp / Cao cấp

1Kg và 4Kg

Lon kim loại
Nắp tròn, mở rời

Sơn Lót PU Nội Thất

1Kg và 4Kg

Lon kim loại
Nắp tròn, mở rời

Chất Làm Cứng PU Nội Thất

1Kg và 4Kg

Lon kim loại
Nắp liền lon, kéo vặn

Dung môi

13Kg (15L)

Thùng kim loại
Nắp liền thùng, kéo vặn

Tính năng chống nóng chảy màng của Sơn Phủ PU Nội Thất Siêu Cao Cấp và
Cao Cấp Sadolin như thế nào?
Bề mặt gỗ nội thất được bảo vệ bởi Sadolin có thể chống nóng chảy màng sơn lên
đến 800C (*), gây ra bởi các sinh hoạt hàng ngày như nước trà, cà phê, thức ăn nóng,...
(*)

Cần sử dụng đồng bộ các sản phẩm Sadolin bao gồm Sơn phủ PU Nội Thất, Sơn lót PU Nội
Thất, Chất Làm Cứng Pu Nội Thất và Dung Môi.
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5.
-

-

6.

Thời hạn sử dụng các sản phẩm Sadolin Nội Thất là bao lâu?
Đối với sản phẩm mới: Thời hạn sử dụng là 36 tháng kể từ ngày sản xuất, cần tuân
theo hướng dẫn lưu trữ và bảo quản.
Đối với sản phẩm đã mở nắp: khuyến nghị sử dụng ngay để không ảnh hưởng đến
chất lượng sản phẩm. Thời hạn sử dụng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và môi
trường bảo quản.
Đối với hỗn hợp sơn đã pha (gồm: sơn gốc, chất làm cứng, dung môi): sử dụng hỗn
hợp nhanh nhất có thể. Nếu chưa sử dụng đến thì cần đậy kín nắp và sử dụng trong
vòng 3 giờ.
Sơn Phủ PU Nội Thất của Sadolin có các độ Bóng/ Mờ như thế nào?
Sadolin hiện có 2 dòng Sơn Phủ PU Nội Thất Siêu Cao Cấp và Cao Cấp với các
loại bề mặt như sau:
Sản phẩm

Bề mặt hoàn thiện

Sơn Phủ PU Nội Thất Siêu Cao Cấp Sadolin - Mờ

Mờ 75%

Sơn Phủ PU Nội Thất Cao Cấp Sadolin - Mờ

Mờ 75%

Sơn Phủ PU Nội Thất Cao Cấp Sadolin - Bóng

Bóng 100%

7.

Độ mờ giữa 2 dòng Sơn Phủ PU Nội Thất của Sadolin có khác nhau không?
Sơn Phủ PU Nội Thất Siêu Cao Cấp và Sơn Phủ PU Nội Thất Cao Cấp từ Sadolin
đều có độ mờ 75%. Tuy nhiên, do cấu trúc sơn khác nhau nên độ mờ sau khi hoàn
thiện có thể chênh lệch nhưng không đáng kể (dưới 5%) khi so sánh trong cùng điều
kiện ánh sáng, môi trường thi công và loại gỗ sử dụng.

8.

Độ trong suốt của Sơn Phủ PU Nội Thất Cao Cấp Sadolin - Bóng và Sơn Phủ
PU Nội Thất Cao Cấp Sadolin - Mờ khác nhau như thế nào? Có thể phân biệt
bằng mắt thường không?
Do hiệu ứng bề mặt hoàn thiện bề mặt Bóng/ Mờ của sản phẩm sẽ dẫn đến mức độ
phản xạ ánh sáng khác nhau, nên độ trong suốt của 2 sản phẩm có sự khác biệt nhất
định khi quan sát bằng mắt thường.
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10. Các sản phẩm trong danh mục Sadolin Nội Thất có thể dùng với những loại
gỗ nào?
Khuyến nghị chỉ sử dụng Sơn Gỗ PU Nội Thất Cao Cấp Sadolin trên các bề mặt gỗ
tự nhiên.
11. Độ ẩm của gỗ có ảnh hưởng đến chất lượng của màng Sơn Gỗ PU Nội Thất
Cao Cấp Sadolin không? Như thế nào là gỗ đạt tiêu chuẩn để thi công sơn?
Cần xử lý triệt để độ ẩm của gỗ trước khi sơn để đảm bảo màng sơn bền đẹp và đem
lại sự bảo vệ tối tưu cho bề mặt gỗ nội thất. Độ ẩm lý tưởng của gỗ để thi công sơn
là dưới 12% (theo máy đo độ ẩm Protimeter).
12. Có thể sử dụng cọ thay thế cho máy phun để thi công sơn không?
Có thể sử dụng cọ để thi công sơn. Tuy nhiên, Sadolin khuyến nghị thi công bằng cọ
ở những vị trí có diện tích bề mặt nhỏ, góc cạnh của đồ gỗ hoặc đối với người thi
công không chuyên. Nên ưu tiên thi công bằng máy phun sơn chuyên dụng để mang
đến lớp sơn phẳng đều.
13. Có thể điều chỉnh tỷ lệ pha sơn của các sản phẩm Sadolin khác với tỷ lệ
khuyến nghị hay không?
- Ở điều kiện môi trường thông thường (nhiệt độ 25-280C, độ ẩm 80-85%): nên pha
hỗn hợp các sản phẩm Sadolin theo tỷ lệ khuyến nghị để đạt được hiệu quả tốt nhất.
- Ở điều kiện môi trường nhiệt độ & độ ẩm khác: có thể linh động điều chỉnh tỷ lệ pha
hỗn hợp các sản phẩm Sadolin, nhưng không quá 10% so với tỷ lệ khuyến nghị.
14. Việc gì xảy ra nếu không pha hỗn hợp các sản phẩm Sadolin theo tỷ lệ khuyến
nghị?
Việc pha hỗn hợp sơn Sadolin không theo tỉ lệ khuyến nghị làm cho các cấu trúc và
bản chất sơn không hòa quyện với nhau, có thể dẫn đến sự cố khi thi công và ảnh
hưởng đến chất lượng của màng sơn.
Một số dẫn chứng như sau (áp dụng ở điều kiện môi trường thông thường: nhiệt độ
25-280C, độ ẩm 80-85%):
• Dung môi pha quá loãng: màng sơn bị chảy khi thi công.
• Dung môi pha quá ít: khó thi công và ảnh hưởng đến thời gian khô.
• Chất làm cứng pha quá ít: lớp sơn lâu khô, màng sơn không đạt chất lượng
tiêu chuẩn để bảo vệ bề mặt gỗ.
• Chất làm cứng pha quá nhiều: lớp sơn cứng quá nhanh không đủ thời gian
thoát khí, dẫn đến màng sơn bị bọt khí hoặc rỗ sau khi khô.
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15. Có bắt buộc phải sử dụng sơn lót hay chỉ cần làm sạch bề mặt gỗ và dùng
sơn phủ là được?
Khuyến nghị sử dụng sơn lót khi thi công vì lớp sơn lót có vai trò đi sâu vào trong các
thớ gỗ, xử lý các lỗi tự nhiên của gỗ, giúp gia cố & gia tăng độ láng mịn của bề mặt.
Sự kết hợp giữa lớp sơn lót và sơn phủ sẽ giúp phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ và
thẩm mỹ cho bề mặt gỗ.
16. Có thể bỏ qua công đoạn chà nhám giữa các lớp sơn sau khi khô như trong
hướng dẫn thi công Sadolin hay không?
- Với lớp sơn lót: việc chà nhám giữa các lớp sơn sau khi khô là cần thiết để đảm bảo
độ láng mịn.
- Với lớp sơn phủ: nếu quá trình chuẩn bị bề mặt và thi công sơn lót đạt độ láng mịn
cần thiết, thì có thể bỏ qua bước chà nhám giữa các lớp sơn sau khi khô.
17. Sơn Gỗ PU Nội Thất Cao Cấp Sadolin có thể sử dụng kết hợp với sơn
Melamine hay NC lacquer không?
Khuyến nghị không sử dụng kết hợp Sơn Gỗ PU Nội Thất Cao Cấp Sadolin với các
loại sơn khác như Melamine, NC lacquer, ...
18. Có thể pha chất màu với Sơn Gỗ PU Nội Thất Cao Cấp Sadolin để gia tăng
màu gỗ được không?
Khuyến nghị không pha chất màu với các loại sơn phủ PU Nội Thất từ Sadolin.
19. Có thể thay thế Chất Làm Cứng PU Nội Thất Sadolin và Dung môi Sadolin
bằng các dòng sản phẩm khác khi thi công được không?
Khuyến nghị sử dụng đồng bộ các sản phẩm Sadolin bao gồm Sơn Phủ PU Nội Thất,
Sơn Lót PU Nội Thất, Chất Làm Cứng PU Nội Thất và Dung Môi để đem lại hiệu quả
bảo vệ tốt nhất.
20. Có thể sử dụng sơn lau gỗ (wood stain) hoặc matit bả gỗ (wood filler) của các
dòng sản phẩm khác trước khi thi công các sản phẩm của Sadolin hay
không?
Trước khi thi công hệ thống Sơn PU Nội Thất Sadolin cần đảm bảo xử lý kĩ bề mặt
gỗ theo hướng dẫn thi công. Có thể sử dụng các dòng sản phẩm thông dụng trên thị
trường để xử lý bề mặt gỗ.
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