BẢO VỆ VÀ TÔN VINH
NÉT ĐẸP CỦA BỀ MẶT GỖ

LỊCH SỬ

THƯƠNG HIỆU SADOLIN
SADOLIN - THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU VỚI LỊCH SỬ HƠN 100 NĂM
Khởi nguyên từ vùng Scandinavia ở Châu Âu hơn một thế kỷ trước, thương hiệu Sadolin nhanh chóng lớn mạnh và
phát triển không ngừng. Xuất phát điểm với quy mô sản xuất nhỏ trong ngành sơn và mực mỹ thuật vào năm 1907.
Sau đó, công ty bắt đầu cải tiến và phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực này, nhưng với tầm nhìn và quy mô lớn hơn.
Tập đoàn AkzoNobel (trước đó là tập đoàn Nobel Industries) chính thức mua lại Sadolin vào năm 1987. Đến nay,
Sadolin được biết đến là chuyên gia hàng đầu trong ngành sơn cho bề mặt gỗ tại nhiều quốc gia trên thế giới như
Phần Lan, Oman, Úc, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Tư duy đổi mới là giá trị cốt lõi vẫn được duy trì và phát triển đến nay, được thể hiện qua nhiệt huyết của công ty đối với
những sản phẩm vượt trội kết hợp niềm đam mê với sơn và gỗ. Mỗi sản phẩm ra đời đều được ứng dụng công nghệ tiên
tiến nhất trong ngành sơn và chất phủ. Hơn thế nữa, mỗi sản phẩm còn mang đậm dấu ấn lịch sử với bề dày văn hóa và
truyền thống.
Chính những nét đặc trưng này tạo nền tảng vững chắc đưa
Sadolin trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu thế
giới về sơn và các sản phẩm chăm sóc bề mặt gỗ.
Sadolin giúp tôn vinh giá trị và vẻ đẹp của các loại bề mặt gỗ.

SƠN GỖ NỘI THẤT CAO CẤP

SƠN PHỦ PU SIÊU CAO CẤP MỜ
BẢO VỆ ĐẾN 10 NĂM

Chống trầy xước, bám bẩn và nóng chảy màng sơn hoàn hảo
Chống rạn nứt hoàn hảo
Chống thấm nước hoàn hảo
Bề mặt mờ sang trọng

•
•
•
•

SƠN PHỦ PU CAO CẤP MỜ
BẢO VỆ ĐẾN 5 NĂM

Chống trầy xước, bám bẩn và nóng chảy màng sơn vượt trội
Chống rạn nứt vượt trội
Chống thấm nước vượt trội

•
•
•

SƠN PHỦ PU CAO CẤP BÓNG
BẢO VỆ ĐẾN 5 NĂM

Chống trầy xước, bám bẩn và nóng chảy màng sơn vượt trội
Chống rạn nứt vượt trội
Chống thấm nước vượt trội

•
•
•

SƠN LÓT PU
Che phủ vượt trội
Nhanh khô
Dễ xả nhám

•
•
•

CHẤT LÀM CỨNG PU
Độ cứng vượt trội
Nhanh khô
Tăng cường chống trầy xước

•
•
•

DUNG MÔI
Dùng kết hợp với hệ thống sơn gỗ Sadolin

•

*

Sử dụng đồng bộ các sản phẩm Sadolin để đảm bảo đồ nội thất bền đẹp.

SƠN PHỦ PU SIÊU CAO CẤP MỜ
Là sơn phủ PU thuộc hệ sơn 2 thành phần có hàm lượng rắn cao đem lại vẻ đẹp sang trọng cho bề mặt gỗ. Sản
phẩm được thiết kế đặc biệt để bảo vệ và tôn vinh nét đẹp của các loại bề mặt gỗ. Với công nghệ Dualshield
Technology, sản phẩm giúp bảo vệ bề mặt gỗ lên đến 10 năm(*), đồng thời còn có tính năng chống trầy xước, chống
bám bẩn và duy trì vẻ đẹp của bề mặt gỗ.

Bao bì:

•

Chống trầy xước, bám bẩn và nóng chảy

4kg

•
•
•

Chống rạn nứt hoàn hảo

•
•

1kg

Màu sắc:

•
•

Không màu

màng sơn hoàn hảo
Chống thấm nước hoàn hảo
Bề mặt mờ sang trọng

Mờ 75%

ĐẾN

(*)

NĂM

Khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Sadolin gồm Dung Môi, Chất Làm Cứng PU, Sơn Lót PU và Sơn Phủ PU Siêu Cao Cấp.

SƠN PHỦ PU CAO CẤP MỜ
Là sơn phủ PU thuộc hệ sơn 2 thành phần dành cho bề mặt gỗ. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt để bảo vệ và tôn
vinh nét đẹp của các loại bề mặt gỗ. Với công nghệ Dualshield Technology, sản phẩm giúp bảo vệ bề mặt gỗ lên
đến 5 năm(*), đồng thời còn có tính năng chống trầy xước, chống bám bẩn và duy trì vẻ đẹp của bề mặt gỗ.

Bao bì:

•

Chống trầy xước, bám bẩn và nóng chảy

4kg

•
•

Chống rạn nứt vượt trội

•
•

1kg

Màu sắc:
•
•

màng sơn vượt trội
Chống thấm nước vượt trội

Không màu
Mờ 75%

ĐẾN

(*)

NĂM

Khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Sadolin gồm Dung Môi, Chất Làm Cứng PU, Sơn Lót PU và Sơn Phủ PU Cao Cấp.

SƠN PHỦ PU CAO CẤP BÓNG
Là sơn phủ PU thuộc hệ sơn 2 thành phần dành cho bề mặt gỗ. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt để bảo vệ và tôn
vinh nét đẹp của các loại bề mặt gỗ. Với công nghệ Dualshield Technology, sản phẩm giúp bảo vệ bề mặt gỗ lên
đến 5 năm(*), đồng thời còn có tính năng chống trầy xước, chống bám bẩn và duy trì vẻ đẹp của bề mặt gỗ.

Bao bì:

•

Chống trầy xước, bám bẩn và nóng chảy

4kg

•
•

Chống rạn nứt vượt trội

•
•

1kg

Màu sắc:

•
•

màng sơn vượt trội
Chống thấm nước vượt trội

Không màu
Bóng 100%

ĐẾN

(*)

NĂM

Khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Sadolin gồm Dung Môi, Chất Làm Cứng PU, Sơn Lót PU và Sơn Phủ PU Cao Cấp.

SƠN LÓT PU
Là loại sơn lót PU không màu thuộc hệ sơn 2 thành phần phù hợp cho các loại bề mặt gỗ. Sản phẩm tạo độ bám
dính vượt trội giữa bề mặt gỗ và lớp sơn phủ. Sản phẩm còn có tính năng lấp đầy các thớ gỗ tối ưu, dễ thi công và
xả nhám.

Bao bì:
•
•

•
•
•

1kg
4kg

Che phủ vượt trội
Nhanh khô
Dễ xả nhám

Màu sắc:
•

Không màu

*

Sử dụng đồng bộ các sản phẩm Sadolin để đảm bảo đồ nội thất bền đẹp.

CHẤT LÀM CỨNG PU
Là một trong 2 thành phần được sử dụng chung với Sơn Phủ PU Sadolin Nội Thất hoặc Sơn Lót PU Sadolin Nội Thất.
Cần sử dụng sản phẩm theo tỷ lệ pha khuyến nghị.

Bao bì:
•
•

1kg
4kg

•
•
•

Độ cứng vượt trội
Nhanh khô
Tăng cường chống trầy xước

Màu sắc:
•

Không màu

ĐẾN

*

NĂM

Bảo vệ lên đến 5 năm khi sử dụng đồng bộ sản phẩm Sadolin gồm Dung Môi, Chất Làm Cứng PU, Sơn Lót PU và Sơn Phủ PU Cao Cấp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ THI CÔNG

NƠI SỬ DỤNG
Lý tưởng để xử lý bề mặt sản phẩm gỗ nội thất như cửa ra vào, cửa sổ và tấm ốp bằng gỗ.
Đặc biệt nên sử dụng cho các bề mặt thường phải chịu hao mòn cao, nơi cần có khả năng
kháng hóa chất hiệu quả.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Vệ sinh bề mặt bằng giấy nhám, giữ sạch khỏi bụi và chất bẩn.
2. Chuẩn bị kỹ bề mặt bằng cách trám đều các khiếm khuyết trên bề mặt bằng bột trét gỗ.
Đảm bảo bột trét được khô hoàn toàn. Chà bề mặt bằng giấy nhám và lau sạch để có
bề mặt phẳng đều.
3. Sơn lót: Pha Sơn Lót PU Sadolin Nội Thất với Chất Làm Cứng PU Sadolin Nội Thất và
Dung Môi Sadolin theo tỷ lệ khuyến nghị ở mục 5. Sử dụng hỗn hợp này trong vòng 3 giờ.
Sơn 2 lớp Sơn Lót PU Sadolin Nội Thất với khoảng thời gian chờ tối thiểu từ 4 - 6 giờ giữa
các lớp. Chà nhám sau khi hoàn thiện mỗi lớp.
4. Sơn phủ bề mặt: Thi công 2 lớp Sơn Phủ PU Cao Cấp Sadolin Nội Thất trên bề mặt đã
chà nhám sau khi sơn lót. Pha Sơn Phủ PU Cao Cấp Sadolin Nội Thất với Chất Làm Cứng PU
Sadolin Nội Thất và Dung Môi Sadolin theo tỷ lệ khuyến nghị ở mục 5. Sử dụng hỗn hợp này
trong vòng 3 giờ với thời gian chờ tối thiểu từ 4 - 6 giờ giữa các lớp.
5. Tỷ lệ pha trộn đề nghị giữa Sơn : Chất làm cứng : Dung môi trong điều kiện thời tiết lý
tưởng (nhiệt độ 25˚C - 28˚C, độ ẩm 80% - 85%) như sau:
a. Sơn Lót PU Sadolin Nội Thất
= 2 : 0,7 : 3
b. Sơn Phủ PU Cao Cấp Sadolin Nội Thất Bóng
=2:1:3
c. Sơn Phủ PU Cao Cấp Sadolin Nội Thất Mờ
=2:1:3
d. Sơn phủ PU Siêu Cao Cấp Sadolin Nội Thất Mờ
=2:1:3
6. Có thể sơn thêm lớp sơn lót hoặc sơn phủ nếu thấy cần thiết.

* Khuyến nghị nên sử dụng trọn bộ sản phẩm Sadolin để phát huy hiệu quả tối đa, bao gồm:
Sơn Phủ PU, Sơn Lót PU, Chất Làm Cứng PU và Dung Môi.
** Sử dụng giấy nhám ướt để tránh gây ra bụi và khói độc hại.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN
• Khuấy đều trước khi sử dụng. Dụng cụ thi công: cọ, máy phun sơn.
• Rửa sạch dụng cụ với dung môi ngay sau khi sử dụng.
• Lưu trữ sơn ở nơi khô, thoáng. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng, an toàn và đậy chặt nắp.
Sử dụng ngay sau khi mở nắp.

Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm và
Thông Tin An Toàn Sản Phẩm trên bao bì sản phẩm hoặc:
Trung Tâm Tư Vấn &
Dịch Vụ Khách Hàng

1900 555 561

CÔNG TY TNHH SƠN AKZO NOBEL VIỆT NAM

Tầng 12, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi,
Số 72 Lê Thánh Tôn - 45A Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM
ĐT: (84 28) 3822 1612 - Fax: (84 28) 3824 1104
Trung Tâm Tư Vấn &
Dịch Vụ Khách Hàng

1900 555 561

www.dulux.vn

/DuluxVn

