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Ngày thành lập : 8/2/2002
 
CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Sản xuất sơn nước, sơn dầu, phụ gia chống thấm và vật liệu xây dựng, bột 
trét tường. Sản xuất các cấu kiện kim loại. Xây dựng công trình. Tư vấn môi 
giới bất động sản, đấu giá bất động sản. Mua bán vật liệu xây dựng. Vận tải 
hàng hóa bằng đường bộ. Xử lý nước thải.

GIỚI THIỆU VỀ NĂNG LỰC CÔNG TY:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Xây dựng Thương mại & Dịch vụ Tân 
Đại Phát (Tadapha Co., Ltd) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh do sở Kế hoạch Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 8 tháng 
2 năm 2002.

Tadapha Co., ltd hiện có gần 35 cán bộ công nhân viên đạt trình độ cao 
đẳng – đại học và trên đại học gồm những chuyên viên, cán bộ kỹ thuật 
giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau có khả năng làm việc và trình 
độ tổ chức cao.

Với kiến thức được trang bị tốt qua quá trình học tập cũng như thực tế làm 
việc, kết hợp giữa kinh nghiệm và quyết tâm của sức trẻ năng động, đội ngũ 
nhân viên công ty phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu phát triển và đưa ra thị 
trường sản phẩm tốt nhất, chất lượng cao nhất.

Công ty Tân Đại Phát đã tham gia vào việc cung ứng nguyên vật liệu cũng 
như sản xuất trong ngành vật liệu xây dựng Việt Nam từ năm 2002, qua quá 
trình hình thành và phát triển đó, kết hợp những nhà cung ứng hàng đầu trong 
nước cũng như ngoài nước cho việc sản xuất được đồng bộ cùng những đối 
tác là các công ty Tư vấn – Thiết kế – Xây dựng các cấp đồng hành đưa sản 
phẩm vào công trình thuộc nhiều ngành kinh tế xã hội như : Dự án Bộ quốc 
phòng, Trường học, Bệnh viện, Khu công nghiệp, Trung tâm Thương mại & 
Chung cư cao cấp v.v.. trên nhiều tỉnh thành trong cả nước.

GIỚI THIỆU
VỀ CÔNG TYTên Tiếng Việt: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT XÂY 
DỰNG - THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN ĐẠI PHÁT

Tên Tiếng Anh: 
TAN DAI PHAT SERVICE TRADE CONSTRUCTION 

PRODUCTION COMPANY LIMITED

Tên viết tắt : TADAPHA CO ., LTD

Văn Phòng: 112 Đường Số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Xưởng SX 1: 61 Đường TA 16, Phường Thới An, Quận12, TP.HCM
Xưởng SX 2: 15 Đường TA 15, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
Xưởng SX 3: Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Điên thoại: 028. 62567842  - Fax: 028. 62567841
Email: tandaiphatsg@gmail.com
www.tadaphapaint.com
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

P. Hành Chính &
Nhân Sự

HD Dept.

P. Tài chính &
Kế Toán

Financial & Accounting
Dept.

P. Kinh Doanh
Dự Án

Project Sale Dept.

P. Kinh Doanh
Truyền Thông

Distribution Sale Dept.

P. Marketing

Marketing Dept.

P. Sản Xuất

Production Dept.

P. Kho Vận

Store & Transporting
Dept.

P. GIÁM ÐỐC
Deputy Director

GIÁM ÐỐC
Director 

TRỢ LÝ GIÁM ÐỐC
Director Assistant

MỤC TIÊU
Không ngừng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới để trở thành một trong 
những nhà sản xuất sơn và chất phủ bề mặt hàng đầu tại Việt Nam.

CHIẾN LƯỢC
Tạo ra sự khác biệt từng chủng loại cũng như tính năng sử dụng.
Đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

DỊCH VỤ
Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt dịch vụ hậu mãi sau bán 
hàng nhằm tạo sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của công ty.

TIÊU CHÍ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Nhằm luôn luôn tri ân khách hàng đã đồng hành ủng hộ sản phẩm công ty trong 
suốt quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu, công ty chúng tôi ngoài việc 
xây dựng các chương trình khuyến mãi – hậu mãi cho khách hàng đại lý, nhà 
thầu xây dựng cũng như người tiêu dùng trên cả nước.

Vào mỗi dịp lễ lớn trong năm hoặc đầu năm, công ty cũng thường xuyên tổ 
chức các buổi nói chuyện chuyên đề về sản phẩm hoặc các chương trình du 
lịch trong và ngoài nước qua đó tạo điều kiện cho các khác hàng giao lưu để 
thắt chặt thêm mối quan hệ .

MỤC TIÊU XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU  &  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Với bề dày kinh nghiệm sản xuất cùng mục tiêu phát triển lâu dài, công ty Tân 
Đại Phát tiềm lực là đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ và năng động, nhiệt 
huyết trong phát triển cũng như kinh nghiệm từ Ban Giám Đốc đang từng bước 
khẳng định vị thế trong ngành sản xuất sơn nước cũng như phụ gia vật liệu xây 
dựng.

Năng lực sản xuất của nhà máy hiện nay đáp ứng cho thị trường trong nước 
cũng như xuất khẩu là: 3.500 tấn sơn nước và phụ gia chống thấm /năm, 
12.000 tấn bột trét tường /năm.
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KHẨU HIỆU
Chất lượng tạo niềm tin

TẦM NHÌN
Chúng tôi luôn hướng đến sự hoàn thiện để trở thành Nhà sản xuất - 

cung cấp sơn và chất phủ hàng đầu Việt nam.

SỨ MỆNH
Hợp tác cùng phát triển để trở thành Người đồng hành tin cậy 

CHỨNG CHỈ, 
CHỨNG NHẬN
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TADAPHA đã đầu tư đưa vào sử dụng Hệ thống Máy pha 
màu tự động TADAPHA TINTER được nhập khẩu từ nước 
ngoài dùng trong hệ thống trên 150 đại lý phân phối sản 
phẩm cùng hệ màu pha được 1.170 màu sắc (cây màu) và 
360 màu trên bản màu luôn đáp ứng kịp thời gu thẩm mỹ đa 
dạng của khách hàng hiện nay.

HỆ THỐNG 
MÁY PHA MÀU

HỆ THỐNG
BẢNG MÀU
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HỆ SƠN NƯỚC
VÀ PHỤ GIA CHỐNG THẤM

SƠN PHỦ HOÀN THIỆN
SƠN NỘI THẤT

1 ETPEC HIỆU QUẢ KINH TẾ SƠN NƯỚC NÔI THẤT
2 JELUC PRO - DỄ LAU CHÙI SƠN NƯỚC NỘI THẤT
3 JELUCSHIELD - LAU CHÙI VƯỢT BẬC SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP
4 NANO JELUCSHIELD - BÓNG MỜ CHỐNG THẤM SƠN NƯỚC NÔI THẤT CAO CẤP

SƠN NGOẠI THẤT
5 ETPEC HIỆU QUẢ KINH TẾ SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT
6 JELUC PRO - DỄ LAU CHÙI SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT
7 JELUCSHIELD - LAU CHÙI VƯỢT BẬC SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT CAO CẤP
8 NANO JELUCSHIELD - SIÊU BÓNG CHỐNG THẤM SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT CAO CẤP
9 NANO JELUCSHIELD CT11A HỢP CHẤT CHỐNG THẤM PHA XI MĂNG

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM CHUYÊN DỤNG
1 ETPEC SƠN LÓT CHỐNG KIỀM KINH TẾ
2 JELUCSHIELD SƠN LÓT CHỐNG KIỀM CAO CẤP
3 NANO JELUCSHIELD SƠN LÓT CHỐNG KIỀM CAO CẤP

BỘT TRÉT TƯỜNG VÀ BỘT CHÀ RON GẠCH
1 ETPEC BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT
2 ETPEC BỘT TRÉT TƯỜNG NGOẠI THẤT
3 TADAPHA BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI VÀ NGOẠI THẤT
4 JELUCSHIELD CHUYÊN DỤNG CHỐNG THẤM BỘT TRÉT TƯỜNG CAO CẤP
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ETPEC HIỆU QUẢ KINH TẾ
SƠN NƯỚC NỘI THẤT

I N T E R I O R  P A I N T

Thành phần: nhựa Acrylic, bột khoáng, chất 
bền màu, chất phụ gia và nước
Chỉ tiêu kỹ thuật:
Tên chỉ  tiêu - 
đơn vị tính

Phương 
pháp thử

Kết quả thử 
nghiệm

Cường độ bám 
dính: bong  tróc/
không bong tróc

TCVN 
2097:1993

Không 
bong tróc

Hướng dẫn sử dụng:
ETPEC - Sơn nước nội thất kinh tế là sơn nội 
thất gốc nước cho màng sơn mịn, màu sắc 
đẹp, dễ sử dụng, che lấp cao giúp tiết kiệm chi 
phí, thích hợp cho việc trang trí, bảo quản bề 
mặt tường nội thất.
Đặc tính:
Bề mặt Mờ
Màu sắc Theo bảng màu
Độ phủ 7-9m2/ lít/ lớp đã pha loãng ở 

nhiệt độ bình thường và tùy 
theo phương pháp thi công

Pha sơn Không vượt quá 10%  thể tích
Thời gian khô
Khô bề mặt 0.5 giờ
Sơn lớp kế tiếp Sau 2 giờ
Dụng cụ 
thi công

Con lăn, cọ hoặc súng phun

Bước chuẩn bị: tường phải được xử lý trước 
khi sơn, tất cả bề mặt thi công phải sạch và 
khô, độ ẩm phải thấp hơn 16% theo máy đo 
độ ẩm Protimetet hay bề mặt tường khô 21-28 
ngày trong điều kiện bình thường (300c, độ ẩm 
môi trường 80%), không bám bụi, dầu mỡ, phải 
cạo lớp sơn cũ bị bong tróc hoặc có bụi  phấn. 
Nếu bề mặt được sơn bị rêu mốc, phải diệt hết 
rau mốc trước khi sơn.
Phương pháp thi công: Nên dùng theo hệ 
thống sản phẩm.
Tường mới
Trét 2 lớp bột trét ETPEC để có bề mặt nhẵn mịn
Lót 1-2 lớp sơn lót chống kiềm ETPEC để 
tăng cường độ bám dính
Sơn phủ 2-3 lớp sơn nước nội thất ETPEC 
hiệu quả kinh tế hoặc sản phẩm trong hệ 
thống sơn đề nghị.
Tường cũ
Xử lý bề mặt tường cũ bằng hóa chất thích 
hợp trước khi thi công sơn mới
Trét 2 lớp bột trét ETPEC để có bề mặt nhẵn mịn
Lót 1-2 lớp sơn lót chống kiềm ETPEC để 
tăng cường độ bám dính
Sơn phủ 2-3 lớp sơn nước nội thất Etpec kinh 
tế hoặc sản phẩm trong hệ thống sơn đề nghị.
Lưu ý: lớp sơn trước phải khô bề mặt mới lăn 
lớp sơn tiếp theo. Không lăn ép 2 lớp liên tục 
khi bề mặt chưa khô

Bảo quản:
Đậy kín nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát, sơn 
đã pha loãng phải sử dụng ngay.
Thông tin, cảnh báo an toàn
Tránh lửa, tránh xa tầm tay trẻ em. Đeo găn 
tay, khẩu trang khi thi công. Không đổ sơn ra 
môi trường. Để bao bì sơn đúng nơi qui định.

Thể tích thực: 3,8 lít, 18 lít
Sản xuất theo tiêu chuẩn: 
QCVN 16:2014/BXD
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JELUC PRO
SƠN NƯỚC NỘI THẤT - DỄ LAU CHÙI

Thành phần: nhựa Acrylic, bột khoáng, chất 
bền màu, chất phụ gia và nước
Chỉ tiêu kỹ thuật:
Tên chỉ  tiêu - 
đơn vị tính

Phương 
pháp thử

Kết quả thử 
nghiệm

Cường độ bám 
dính: bong  tróc/
không bong tróc

TCVN 
2097:1993

Không 
bong tróc

Hướng dẫn sử dụng:
JELUCPRO - dễ lau chùi là sơn nội thất gốc 
nước cho màng sơn mịn, màu sắc đẹp, dễ sử 
dụng, che lấp cao giúp tiết kiệm chi phí, thích 
hợp cho việc trang trí, bảo quản bề mặt tường 
nội thất.
Đặc tính:
Bề mặt Mờ
Màu sắc Theo bảng màu
Độ phủ 8-10m2/ lít/ lớp đã pha loãng 

ở nhiệt độ bình thường và tùy 
theo phương pháp thi công

Pha sơn Không vượt quá 10%  thể tích
Thời gian khô
Khô bề mặt 0.5 giờ
Sơn lớp kế tiếp Sau 2 giờ
Dụng cụ 
thi công

Con lăn, cọ hoặc súng phun

Bước chuẩn bị: tường phải được xử lý trước 
khi sơn, tất cả bề mặt thi công phải sạch và 
khô, độ ẩm phải thấp hơn 16% theo máy đo 
độ ẩm Protimetet hay bề mặt tường khô 21-28 
ngày trong điều kiện bình thường (300c, độ ẩm 
môi trường 80%), không bám bụi, dầu mỡ, phải 
cạo lớp sơn cũ bị bong tróc hoặc có bụi  phấn. 
Nếu bề mặt được sơn bị rêu mốc, phải diệt hết 
rau mốc trước khi sơn.
Phương pháp thi công: Nên dùng theo hệ 
thống sản phẩm.
Tường mới
Trét 2 lớp bột trét ETPEC để có bề mặt nhẵn mịn
Lót 1-2 lớp sơn lót chống kiềm ETPEC (hoặc 
Jelucshield) chuyên dụng. (hoặc lót 1-2 lớp sơn 
lót công nghệ Nano Jelucshield).
Sơn phủ 2-3 lớp sơn nước nội thất Jeluc Pro 
dễ lau chùi hoặc sản phẩm trong hệ thống 
sơn đề nghị.
Tường cũ
Xử lý bề mặt tường cũ bằng hóa chất thích hợp 
trước khi thi công sơn mới
Trét 2 lớp bột trét ETPEC để có bề mặt nhẵn mịn
Lót 1-2 lớp sơn lót chống kiềm ETPEC (hoặc 
Jelucshield) chuyên dụng. (hoặc lót 1-2 lớp sơn 
lót công nghệ Nano Jelucshield).
Sơn phủ 2-3 lớp sơn nước nội thất Jeluc Pro 
dễ lau chùi hoặc sản phẩm trong hệ thống 
sơn đề nghị.
Lưu ý: lớp sơn trước phải khô bề mặt mới lăn lớp 
sơn tiếp theo. Không lăn ép 2 lớp liên tục khi bề 
mặt chưa khô

Bảo quản:
Đậy kín nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát, sơn 
đã pha loãng phải sử dụng ngay.
Thông tin, cảnh báo an toàn
Tránh lửa, tránh xa tầm tay trẻ em. Đeo găng 
tay, khẩu trang khi thi công. Không đổ sơn ra 
môi trường. Để bao bì sơn đúng nơi qui định.

Thể tích thực: 5 lít, 18 lít, 1 lít
Sản xuất theo tiêu chuẩn: 
QCVN 16:2014/BXD

I N T E R I O R  P A I N T
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JELUCSHIELD
LAU CHÙI  VƯỢT BẬC

Thành phần: nhựa Acrylic, bột khoáng, chất 
bền màu, chất phụ gia và nước
Chỉ tiêu kỹ thuật:
Tên chỉ  tiêu - 
đơn vị tính

Phương 
pháp thử

Kết quả thử 
nghiệm

Cường độ bám 
dính: bong  tróc/
không bong tróc

TCVN 
2097:1993

Không 
bong tróc

Hướng dẫn sử dụng:
Sơn nước nội thất cao cấp JELUCSHIELD - 
Lau chùi vượt bậc là loại sơn cho màng sơn 
láng mịn, màu sắc phong phú hiện đại, độ che 
phủ cao, có tính năng lau chùi ưu việt. Thích 
hợp cho việc trang trí, bảo vệ cho bề mặt tường 
nội thất, dễ thi công.
Đặc tính:
Bề mặt Bóng mờ
Màu sắc Theo cây màu và bảng màu
Độ phủ 9-12m2/ lít/ lớp đã pha loãng 

ở nhiệt độ bình thường và tùy 
theo phương pháp thi công

Pha sơn Không vượt quá 10%  thể tích
Thời gian khô
Khô bề mặt 0.5 giờ
Sơn lớp kế tiếp Sau 2 giờ
Dụng cụ 
thi công

Con lăn, cọ hoặc súng phun

Bước chuẩn bị: tường phải được xử lý trước 
khi sơn, tất cả bề mặt thi công phải sạch và 
khô, độ ẩm phải thấp hơn 16% theo máy đo 
độ ẩm Protimetet hay bề mặt tường khô 21-28 
ngày trong điều kiện bình thường (300c, độ ẩm 
môi trường 80%), không bám bụi, dầu mỡ, phải 
cạo lớp sơn cũ bị bong tróc hoặc có bụi  phấn. 
Nếu bề mặt được sơn bị rêu mốc, phải diệt hết 
rau mốc trước khi sơn.
Phương pháp thi công: Nên dùng theo hệ 
thống sản phẩm.
Tường mới
Trét 2 lớp bột trét TADAPHA hoặc 
JELUCSHIELD để có bề mặt láng mịn
Lót 1-2 lớp sơn lót chống kiềm chuyên dụng 
Jelucshield. (hoặc lót 1-2 lớp sơn lót công nghệ 
Nano Jelucshield).
Sơn phủ 2-3 lớp sơn nước nội thất cao cấp 
JelucShield lau chùi vượt bậc hoặc Nano 
Jelucshield
Tường cũ
Xử lý bề mặt tường cũ bằng hóa chất thích hợp 
trước khi thi công sơn mới
Trét 2 lớp bột trét tường JELUCSHIELD
Lót 1-2 lớp sơn lót công nghệ Nano Jelucshield 
để tăng độ bám dính.
Sơn phủ 2-3 lớp sơn nước nội thất cao cấp 
JelucShield lau chùi vượt bậc hoặc Nano 
Jelucshield
Lưu ý: lớp sơn trước phải khô bề mặt mới lăn lớp 
sơn tiếp theo. Không lăn ép 2 lớp liên tục khi bề 
mặt chưa khô

Bảo quản:
Đậy kín nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát, sơn 
đã pha loãng phải sử dụng ngay.
Thông tin, cảnh báo an toàn
Tránh lửa, tránh xa tầm tay trẻ em. Đeo găn 
tay, khẩu trang khi thi công. Không đổ sơn ra 
môi trường. Để bao bì sơn đúng nơi qui định.

Thể tích thực: 1 lít, 5 lít, 18 lít
Sản xuất theo tiêu chuẩn: 
QCVN 16:2014/BXD
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NANO JELUCSHIELD
BÓNG MỜ CHỐNG THẤM

Thành phần: nhựa Acrylic, bột khoáng, chất 
bền màu, chất phụ gia và nước
Chỉ tiêu kỹ thuật:
Tên chỉ  tiêu - 
đơn vị tính

Phương 
pháp thử

Kết quả thử 
nghiệm

Cường độ bám 
dính: bong  tróc/
không bong tróc

TCVN 
2097:1993

Không 
bong tróc

Hướng dẫn sử dụng:
Sơn nước nội thất cao cấp bóng mờ NANO 
JELUCSHIELD là loại sơn nước cao cấp bóng 
mờ dùng cho nội thất cho màng sơn láng mịn, 
màu sắc phong phú hiện đại, độ che phủ cao, 
có tính năng lau chùi ưu việt và độ bền màu 
vượt trội trên 6 năm. Đặc biệt có độ bóng nhẹ 
và lau chùi hiệu quả.
Đặc tính:
Bề mặt Bóng mờ
Màu sắc Theo cây màu và bảng màu
Độ phủ 11-13m2/ lít/ lớp đã pha loãng 

ở nhiệt độ bình thường và tùy 
theo phương pháp thi công

Pha sơn Không vượt quá 10%  thể tích
Thời gian khô
Khô bề mặt 0.5 giờ
Sơn lớp kế tiếp Sau 2 giờ
Dụng cụ 
thi công

Con lăn, cọ hoặc súng phun

Bước chuẩn bị: tường phải được xử lý trước 
khi sơn, tất cả bề mặt thi công phải sạch và 
khô, độ ẩm phải thấp hơn 16% theo máy đo 
độ ẩm Protimetet hay bề mặt tường khô 21-28 
ngày trong điều kiện bình thường (300c, độ ẩm 
môi trường 80%), không bám bụi, dầu mỡ, phải 
cạo lớp sơn cũ bị bong tróc hoặc có bụi  phấn. 
Nếu bề mặt được sơn bị rêu mốc, phải diệt hết 
rau mốc trước khi sơn.
Phương pháp thi công: Nên dùng theo hệ 
thống sản phẩm.
Tường mới
Trét 2 lớp bột trét TADAPHA hoặc 
JELUCSHIELD để có bề mặt láng mịn
Lót 1-2 lớp sơn lót chống kiềm chuyên dụng 
Jelucshield. (hoặc lót 1-2 lớp sơn lót công nghệ 
Nano Jelucshield).
Sơn phủ 2-3 lớp sơn nước nội thất cao cấp 
bóng mờ Nano JelucShield
Tường cũ
Xử lý bề mặt tường cũ bằng hóa chất thích hợp 
trước khi thi công sơn mới
Trét 2 lớp bột trét tường JELUCSHIELD
Lót 1-2 lớp sơn lót công nghệ Nano Jelucshield 
để tăng độ bám dính.
Sơn phủ 2-3 lớp sơn nước nội thất cao cấp 
bóng mờ Nano JelucShield
Lưu ý: lớp sơn trước phải khô bề mặt mới lăn lớp 
sơn tiếp theo. Không lăn ép 2 lớp liên tục khi bề 
mặt chưa khô

Bảo quản:
Đậy kín nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát, sơn 
đã pha loãng phải sử dụng ngay.
Thông tin, cảnh báo an toàn
Tránh lửa, tránh xa tầm tay trẻ em. Đeo găn 
tay, khẩu trang khi thi công. Không đổ sơn ra 
môi trường. Để bao bì sơn đúng nơi qui định.

Thể tích thực: 1 lít, 5 lít, 18 lít
Sản xuất theo tiêu chuẩn: 
QCVN 16:2014/BXD
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ETPEC HIỆU QUẢ KINH TẾ
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT

Thành phần: nhựa Acrylic, bột khoáng, chất 
bền màu, chất phụ gia và nước
Hướng dẫn sử dụng:
ETPEC - Sơn nước ngoại thất kinh tế cho 
màng sơn mịn, màu sắc đẹp, dễ sử dụng, thích 
hợp cho việc trang trí, bảo vệ bề mặt tường xây 
ngoại thất, chống lại sự sinh trưởng của rong 
rêu và nấm mốc, dễ thi công.
Đặc tính:
Bề mặt Mờ
Màu sắc Theo bảng màu
Độ phủ 9-11m2/ lít/ lớp đã pha loãng 

ở nhiệt độ bình thường và tùy 
theo phương pháp thi công

Pha sơn Không vượt quá 10%  thể tích
Thời gian khô
Khô bề mặt 0.5 giờ
Sơn lớp kế tiếp Sau 2 giờ
Dụng cụ 
thi công

Con lăn, cọ hoặc súng phun

Bước chuẩn bị: tường phải được xử lý trước 
khi sơn, tất cả bề mặt thi công phải sạch và 
khô, độ ẩm phải thấp hơn 16% theo máy đo 
độ ẩm Protimetet hay bề mặt tường khô 21-28 
ngày trong điều kiện bình thường (300c, độ ẩm 
môi trường 80%), không bám bụi, dầu mỡ, phải 
cạo lớp sơn cũ bị bong tróc hoặc có bụi  phấn. 
Nếu bề mặt được sơn bị rêu mốc, phải diệt hết 
rau mốc trước khi sơn.

Thể tích thực: 1 lít, 3,8 lít, 18 lít
Sản xuất theo tiêu chuẩn: 
QCVN 16:2014/BXD

Phương pháp thi công: Nên dùng theo hệ 
thống sản phẩm.
Tường mới
Trét 2 lớp bột trét ETPEC ngoại thất
Lót 1-2 lớp sơn lót chống kiềm ETPEC chuyên 
dụng hoặc sơn lót chống kiềm JELUCSHIELD
Sơn phủ 2-3 lớp sơn nước ngoại thất ETPEC 
kinh tế hoặc sản phẩm trong hệ thống sơn 
đề nghị.
Tường cũ
Xử lý bề mặt tường cũ bằng hóa chất thích hợp 
trước khi thi công sơn mới
Trét 2 lớp bột trét tường JELUCSHIELD
Lót 1-2 lớp sơn lót cao cấp NANO JELUCSHIELD 
để tăng cường độ bám dính.
Sơn phủ 2-3 lớp sơn nước ngoại thất ETPEC 
hoặc sản phẩm trong hệ thống sơn đề nghị.
Lưu ý: lớp sơn trước phải khô bề mặt mới lăn lớp 
sơn tiếp theo. Không lăn ép 2 lớp liên tục khi bề 
mặt chưa khô

Bảo quản:
Đậy kín nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát, sơn 
đã pha loãng phải sử dụng ngay.
Thông tin, cảnh báo an toàn
Tránh lửa, tránh xa tầm tay trẻ em. Đeo găn 
tay, khẩu trang khi thi công. Không đổ sơn ra 
môi trường. Để bao bì sơn đúng nơi qui định.

Chỉ tiêu kỹ thuật:
STT Tên chỉ  tiêu - đơn vị tính Phương pháp thử Kết quả thử nghiệm

1 Cường độ bám dính: bong  tróc/không bong tróc TCVN 2097:1993 Không bong tróc
2 Độ rửa trôi: bong  tróc/không bong tróc TCVN 8653-4:2012 Không bong tróc
3 Độ bền sau 50 lần nóng lạnh: bong  tróc/

không bong tróc
TCVN 8653-5:2012 Không bong tróc

E X T E R I O R  P A I N T
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JELUC PRO
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT

Thành phần: nhựa Acrylic, bột khoáng, chất 
bền màu, chất phụ gia và nước
Hướng dẫn sử dụng:
Sơn nước ngoại thất cao cấp JELUCSHIELD 
lau chùi vượt bậc cho màng sơn mịn, màu sắc 
đẹp, dễ sử dụng, thích hợp cho việc trang trí, 
bảo vệ bề mặt tường xây ngoại thất. Chống lại 
sự sinh trưởng của rong rêu và nấm mốc, dễ thi 
công, dễ lau chùi.
Đặc tính:
Bề mặt Mờ
Màu sắc Theo bảng màu
Độ phủ 9-11m2/ lít/ lớp đã pha loãng 

ở nhiệt độ bình thường và tùy 
theo phương pháp thi công

Pha sơn Không vượt quá 10%  thể tích
Thời gian khô
Khô bề mặt 0.5 giờ
Sơn lớp kế tiếp Sau 2 giờ
Dụng cụ 
thi công

Con lăn, cọ hoặc súng phun

Bước chuẩn bị: tường phải được xử lý trước 
khi sơn, tất cả bề mặt thi công phải sạch và 
khô, độ ẩm phải thấp hơn 16% theo máy đo 
độ ẩm Protimetet hay bề mặt tường khô 21-28 
ngày trong điều kiện bình thường (300c, độ ẩm 
môi trường 80%), không bám bụi, dầu mỡ, phải 
cạo lớp sơn cũ bị bong tróc hoặc có bụi  phấn. 
Nếu bề mặt được sơn bị rêu mốc, phải diệt hết 
rau mốc trước khi sơn.

Thể tích thực: 1 lít, 5 lít, 18 lít
Sản xuất theo tiêu chuẩn: 
QCVN 16:2014/BXD

Phương pháp thi công: Nên dùng theo hệ 
thống sản phẩm.
Tường mới
Trét 2 lớp bột trét tường TADAPHA ngoại thất
Lót 1-2 lớp sơn lót chống kiềm JELUCSHIELD 
(hoặc Nano Jelucshield)
Sơn phủ 2-3 lớp sơn nước ngoại thất JELUC 
PRO hoặc sản phẩm trong hệ thống sơn đề nghị.
Tường cũ
Xử lý bề mặt tường cũ bằng hóa chất thích hợp 
trước khi thi công sơn mới
Trét 2 lớp bột trét tường JELUCSHIELD
Lót 1-2 lớp sơn lót cao cấp NANO JELUCSHIELD 
để tăng cường độ bám dính.
Sơn phủ 2-3 lớp sơn nước ngoại thất JELUC 
PRO hoặc sản phẩm trong hệ thống sơn đề nghị.
Lưu ý: lớp sơn trước phải khô bề mặt mới lăn lớp 
sơn tiếp theo. Không lăn ép 2 lớp liên tục khi bề 
mặt chưa khô

Bảo quản:
Đậy kín nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát, sơn 
đã pha loãng phải sử dụng ngay.
Thông tin, cảnh báo an toàn
Tránh lửa, tránh xa tầm tay trẻ em. Đeo găn 
tay, khẩu trang khi thi công. Không đổ sơn ra 
môi trường. Để bao bì sơn đúng nơi qui định.

Chỉ tiêu kỹ thuật:
STT Tên chỉ  tiêu - đơn vị tính Phương pháp thử Kết quả thử nghiệm

1 Cường độ bám dính: bong  tróc/không bong tróc TCVN 2097:1993 Không bong tróc
2 Độ rửa trôi: bong  tróc/không bong tróc TCVN 8653-4:2012 Không bong tróc
3 Độ bền sau 50 lần nóng lạnh: bong  tróc/

không bong tróc
TCVN 8653-5:2012 Không bong tróc

E X T E R I O R  P A I N T
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JELUCSHIELD
SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT CAO CẤP

Thành phần: nhựa Acrylic, bột khoáng, chất 
bền màu, chất phụ gia và nước
Hướng dẫn sử dụng:
Sơn nước ngoại thất cao cấp JELUCSHIELD 
được sản xuất theo công nghệ tiên tiến cho 
màng sơn bóng mờ,  màu sắc hiện đại, chất 
lượng cao. Thích hợp cho việc trang trí, bảo 
vệ bề mặt tường xây nội và ngoại thất, cho độ 
che phủ cao, ngoài ra còn có tính năng, chống 
thấm, chống lại  sự sinh trưởng của rong rêu và 
nấm mốc, giữ màu lâu.
Đặc tính:
Bề mặt Bóng mờ
Màu sắc Theo cây màu và bảng màu
Độ phủ 10-11m2/ lít/ lớp đã pha loãng 

ở nhiệt độ bình thường và tùy 
theo phương pháp thi công

Pha sơn Không vượt quá 10%  thể tích
Thời gian khô
Khô bề mặt 0.5 giờ
Sơn lớp kế tiếp Sau 2 giờ
Dụng cụ 
thi công

Con lăn, cọ hoặc súng phun

Bước chuẩn bị: tường phải được xử lý trước 
khi sơn, tất cả bề mặt thi công phải sạch và 
khô, độ ẩm phải thấp hơn 16% theo máy đo 
độ ẩm Protimetet hay bề mặt tường khô 21-28 
ngày trong điều kiện bình thường (300c, độ ẩm 
môi trường 80%), không bám bụi, dầu mỡ, phải 
cạo lớp sơn cũ bị bong tróc hoặc có bụi  phấn. 
Nếu bề mặt được sơn bị rêu mốc, phải diệt hết 
rau mốc trước khi sơn.

Phương pháp thi công: Nên dùng theo hệ 
thống sản phẩm.
Tường mới
Trét 2 lớp bột trét tường JELUCSHIELD
Lót 1-2 lớp sơn lót chống kiềm JELUCSHIELD 
(hoặc Nano Jelucshield)
Sơn phủ 2-3 lớp sơn nước ngoại thất cao cấp 
JELUCSHIELD
Tường cũ
Xử lý bề mặt tường cũ bằng hóa chất thích hợp 
trước khi thi công sơn mới
Trét 2 lớp bột trét tường JELUCSHIELD
Lót 1-2 lớp sơn lót cao cấp NANO JELUCSHIELD 
để tăng cường độ bám dính.
Sơn phủ 2-3 lớp sơn nước ngoại thất cao cấp 
JELUCSHIELD hoặc NANO JELUCSHIELD
Lưu ý: lớp sơn trước phải khô bề mặt mới lăn lớp 
sơn tiếp theo. Không lăn ép 2 lớp liên tục khi bề 
mặt chưa khô

Bảo quản:
Đậy kín nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát, sơn 
đã pha loãng phải sử dụng ngay.
Thông tin, cảnh báo an toàn
Tránh lửa, tránh xa tầm tay trẻ em. Đeo găn 
tay, khẩu trang khi thi công. Không đổ sơn ra 
môi trường. Để bao bì sơn đúng nơi qui định.

Thể tích thực: 1 lít, 5 lít, 18 lít
Sản xuất theo tiêu chuẩn: 
QCVN 16:2014/BXD

Chỉ tiêu kỹ thuật:
STT Tên chỉ  tiêu - đơn vị tính Phương pháp thử Kết quả thử nghiệm

1 Cường độ bám dính: bong  tróc/không bong tróc TCVN 2097:1993 Không bong tróc
2 Độ rửa trôi: bong  tróc/không bong tróc TCVN 8653-4:2012 Không bong tróc
3 Độ bền sau 50 lần nóng lạnh: bong  tróc/

không bong tróc
TCVN 8653-5:2012 Không bong tróc

E X T E R I O R  P A I N T
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NANO JELUCSHIELD
SIÊU BÓNG CHỐNG THẤM

Thành phần: nhựa Acrylic, bột khoáng, chất 
bền màu, chất phụ gia và nước
Hướng dẫn sử dụng:
Sơn nước ngoại thất cao cấp NANO 
JELUCSHIELD SIÊU BÓNG là loại sơn có 
độ bóng cao, màu sắc bền đẹp thích hợp cho 
những công trình cao cấp đòi hỏi những tính 
năng ưu việt, chất lượng vượt trội.
Đặc tính:
Bề mặt Siêu bóng
Màu sắc Theo cây màu và bảng màu
Độ phủ 10-13m2/ lít/ lớp đã pha loãng 

ở nhiệt độ bình thường và tùy 
theo phương pháp thi công

Pha sơn Không vượt quá 10%  thể tích
Thời gian khô
Khô bề mặt 0.5 giờ
Sơn lớp kế tiếp Sau 2 giờ
Dụng cụ 
thi công

Con lăn, cọ hoặc súng phun

Bước chuẩn bị: tường phải được xử lý trước 
khi sơn, tất cả bề mặt thi công phải sạch và 
khô, độ ẩm phải thấp hơn 16% theo máy đo 
độ ẩm Protimetet hay bề mặt tường khô 21-28 
ngày trong điều kiện bình thường (300c, độ ẩm 
môi trường 80%), không bám bụi, dầu mỡ, phải 
cạo lớp sơn cũ bị bong tróc hoặc có bụi  phấn. 
Nếu bề mặt được sơn bị rêu mốc, phải diệt hết 
rau mốc trước khi sơn.

Phương pháp thi công: Nên dùng theo hệ 
thống sản phẩm.
Tường mới
Trét 2 lớp bột trét tường JELUCSHIELD
Lót 1-2 lớp sơn lót chống kiềm NANO 
JELUCSHIELD
Sơn phủ 2-3 lớp sơn nước ngoại thất cao cấp 
siêu bóng NANO JELUCSHIELD
Tường cũ
Xử lý bề mặt tường cũ bằng hóa chất thích hợp 
trước khi thi công sơn mới
Trét 2 lớp bột trét tường JELUCSHIELD
Lót 1-2 lớp sơn lót cao cấp NANO JELUCSHIELD 
để tăng cường độ bám dính.
Sơn phủ 2-3 lớp sơn nước ngoại thất cao cấp 
siêu bóng NANO JELUCSHIELD
Lưu ý: lớp sơn trước phải khô bề mặt mới lăn lớp 
sơn tiếp theo. Không lăn ép 2 lớp liên tục khi bề 
mặt chưa khô

Bảo quản:
Đậy kín nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát, sơn 
đã pha loãng phải sử dụng ngay.
Thông tin, cảnh báo an toàn
Tránh lửa, tránh xa tầm tay trẻ em. Đeo găn 
tay, khẩu trang khi thi công. Không đổ sơn ra 
môi trường. Để bao bì sơn đúng nơi qui định.

Thể tích thực: 1 lít, 5 lít
Sản xuất theo tiêu chuẩn: 
QCVN 16:2014/BXD

Chỉ tiêu kỹ thuật:
STT Tên chỉ  tiêu - đơn vị tính Phương pháp thử Kết quả thử nghiệm

1 Cường độ bám dính: bong  tróc/không bong tróc TCVN 2097:1993 Không bong tróc
2 Độ rửa trôi: bong  tróc/không bong tróc TCVN 8653-4:2012 Không bong tróc
3 Độ bền sau 50 lần nóng lạnh: bong  tróc/

không bong tróc
TCVN 8653-5:2012 Không bong tróc

E X T E R I O R  P A I N T
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NANO JELUCSHIELD CT11A
HỢP CHẤT CHỐNG THẤM PHA XI MĂNG

Thành phần: nhựa Acrylic, Titan oxide và hỗn 
hợp khác và nước.
Hướng dẫn sử dụng:
Hợp chất chống thấm pha xi măng - NANO 
JELUCSHIELD CT11A là hợp chất chống thấm 
ở thể lỏng được cấu tạo từ nhựa Acrylic biến 
tính pha xi măng nên có tính kháng nước và 
kháng kiềm cao.
Khi sử dụng kết hợp với xi măng tỉ lệ 1:1 theo 
khối lượng, làm tăng khả năng chống thấm và 
khả năng bám dính cực tốt cho tất cả các bề 
mặt bê tông, vữa xi măng, sàn sân thượng, sê 
nô, hồ bơi, chân tường, sàn nhà vệ sinh. Khuấy 
đều và đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
Đặc tính:
Loại sơn Hợp chất chống thấm 2 thành 

phần
Màu sắc Trắng sữa
Độ phủ 7-9m2/ kg/ lớp đã pha theo tỉ 

lệ qui định và theo phương 
pháp thi công.

Pha hỗn hợp Hòa tan trước 1 kg xi măng 
đen tiêu chuẩn với 0.5kg 
nước sạch thành một dung 
dịch đồng nhất. Sau đó cho 
1kg hợp chất chống thấm vào 
hỗn hợp xi măng và nước 
khuấy cho thật đều.

Thời gian khô
Khô bề mặt 0.5 giờ
Sơn lớp kế tiếp Sau 4-5 giờ
Dụng cụ 
thi công

Con lăn hoặc cọ quét

Bước chuẩn bị: Bảo đảm bề mặt thi công phải 
luôn sạch, không bám dính dầu mỡ, gỉ sét, phải 
cạo bỏ bề mặt sơn cũ bị bong tróc. Nếu bề mặt 
bị rêu mốc phải xử lý bằng dung dịch thích hợp 
để xử lý. Nên làm ẩm bề mặt trước khi thi công 
hợp chất chống thấm pha xi măng. Hợp chất 
khi sử dụng có thể chịu được áp lực ngược nhẹ 
khi quet 3 lớp.
Phương pháp thi công: Nên dùng theo hệ 
thống sản phẩm.
Quét trực tiếp lên bề mặt cần thi công từ 2-3 
lớp hợp chất chống thấm (đã pha theo đúng tỉ 
lệ qui định)....
Khuyến cáo
Không quét hợp chất chống thấm pha xi măng 
lên bề mặt tường đã sử dụng các loại  chống 
thấm gốc dầu.
Không quét xi măng hồ dầu trước khi lăn chất 
chống thấm
Đối với các vết nứt nhỏ phải quét từ 3 lớp trở lên
Đối với các vết nứt lớn phải đục ra và xử lý trám 
trét trước khi lăn chống thấm
Nếu đã trộn hợp chất chống thấm chung với xi 
măng thì phải sử dụng hết trong vòng 2 giờ.
Do là hỗn hợp chống thấm có xi măng nên phải 
sử dụng sơn lót chống kiềm theo hệ thống sau khi 
thi công chất chống thấm.
Lưu ý: lớp sơn trước phải khô bề mặt mới lăn lớp 
sơn tiếp theo. Không lăn ép 2 lớp liên tục khi bề 
mặt chưa khô.

Bảo quản:
Đậy kín nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát, sơn 
đã pha loãng phải sử dụng ngay.
Thông tin, cảnh báo an toàn
Tránh lửa, tránh xa tầm tay trẻ em. Đeo găn 
tay, khẩu trang khi thi công. Không đổ sơn ra 
môi trường. Để bao bì sơn đúng nơi qui định.

Chỉ tiêu kỹ thuật:
STT Tên chỉ  tiêu - đơn vị tính Phương pháp thử Kết quả thử nghiệm

1 Cường độ bám dính BS EN 14891:2007
+ Sau khi ngâm nước: MPa 0.89
+ Sau khi lão hóa nhiệt: MPa 0.72

2 Khả năng tạo vết nứt ở điều kiện bình 
thường: mm

BS EN 14891:2007 0.84

3 Độ thấm nước: thấm/ không thấm (với áp 
lực 1.5 bar duy trì trong 7 ngày)

TCVN 8653-5:2012 Không thấm nước

Thể tích thực: 1 kg, 5 kg, 20 kg.            Sản xuất theo tiêu chuẩn: QCVN 16:2014/BXD

I N T E R I O R  -  E X T E R I O R  P A I N T
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ETPEC CHUYÊN DỤNG
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT

Thành phần: Bột khoáng, chất bền màu, phụ 
gia, Acrylic và nước.
Chỉ tiêu kỹ thuật: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Hướng dẫn sử dụng:
Sơn lót chống kiềm ngoại thất ETPEC chuyên 
dụng là sơn lót kháng kiềm gốc nước hạn chế 
các tác động của chất kiềm trên bề mặt tường, 
giúp cho lớp sơn phủ tăng độ bám dính, đều 
màu, tăng độ bền. Thích hợp cho bề mặt tường 
tô xi măng, hồ vữa nội và ngoại thất.
Đặc tính:
Màu sắc Màu trắng
Độ phủ 8-9m2/ lít/ lớp và tùy theo 

phương pháp thi công.
Pha sơn Pha sơn với nước sạch nhưng 

không vượt quá 10%  thể tích.
Thời gian khô
Khô bề mặt 0.5 giờ (tùy theo nhiệt độ và 

độ ẩm)
Sơn lớp kế tiếp Sau 2 giờ
Dụng cụ 
thi công

Con lăn, cọ hoặc súng phun

Bước chuẩn bị: tường phải được xử lý kỹ 
trước khi sơn, phải đảm bảo khô và cứng, 
không có những chất làm giảm độ bám dính 
như bụi bẩn, dầu mỡ hay sáp.
Phương pháp thi công: Nên dùng theo hệ 
thống sản phẩm.
Tường mới
Trét 2 lớp bột trét
Lót 1-2 lớp sơn lót chống kiềm ETPEC 
chuyên dụng 
Sơn phủ 2-3 lớp sơn hoàn thiện
Tường cũ
Phải cạo bỏ những lớp sơn cũ, nếu lớp bột 
trét bị bong tróc hoặc không còn đảm bảo thì 
phải cạo bỏ hết đến khi đến lớp hồ tô.
Lót 1-2 lớp sơn lót chống kiềm ETPEC 
chuyên dụng 
Sơn phủ 2-3 lớp sơn hoàn thiện
Lưu ý: lớp sơn trước phải khô bề mặt mới lăn lớp 
sơn tiếp theo. Không lăn ép 2 lớp liên tục khi bề 
mặt chưa khô

Bảo quản:
Đậy kín nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát, sơn 
đã pha loãng phải sử dụng ngay.
Thông tin, cảnh báo an toàn
Tránh lửa, tránh xa tầm tay trẻ em. Đeo găn 
tay, khẩu trang khi thi công. Không đổ sơn ra 
môi trường. Để bao bì sơn đúng nơi qui định.

Thể tích thực: 5 lít, 18 lít
Sản xuất theo tiêu chuẩn: 
QCVN 16:2014/BXD

P R I M E R  P A I N T
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JELUCSHIELD
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM CAO CẤP

Thành phần: Bột khoáng, chất bền màu, phụ 
gia, Acrylic và nước.
Chỉ tiêu kỹ thuật: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Hướng dẫn sử dụng:
Sơn lót chống kiềm cao cấp JELUCSHIELD là 
loại sơn lót cao cấp chuyên dụng dùng cho nội 
thất và ngoại thất. Là sơn lót kháng kiềm gốc 
nước có khả năng kháng kiềm cao, có tác dụng 
hạn chế tác động của  chất kiềm trên bề mặt 
tường, giúp cho lớp sơn phủ tăng độ bám dính, 
đều màu, tăng độ bền màu cho lớp sơn phủ 
hoàn thiện. 
Đặc tính:
Màu sắc Màu trắng
Độ phủ 8-11m2/ lít/ lớp và tùy theo 

phương pháp thi công.
Pha sơn Pha sơn với nước sạch nhưng 

không vượt quá 10%  thể tích.
Thời gian khô
Khô bề mặt 0.5 giờ (tùy theo nhiệt độ và 

độ ẩm)
Sơn lớp kế tiếp Sau 2 giờ
Dụng cụ 
thi công

Con lăn, cọ hoặc súng phun

Bước chuẩn bị: tường phải được xử lý kỹ 
trước khi sơn, phải đảm bảo khô và cứng, 
không có những chất làm giảm độ bám dính 
như bụi bẩn, dầu mỡ hay sáp.
Phương pháp thi công: Nên dùng theo hệ 
thống sản phẩm.
Tường mới
Trét 2 lớp bột trét
Lót 1-2 lớp sơn lót chống kiềm cao cấp 
JELUCSHIELD 
Sơn phủ 2-3 lớp sơn hoàn thiện
Tường cũ
Phải cạo bỏ những lớp sơn cũ, nếu lớp bột 
trét bị bong tróc hoặc không còn đảm bảo thì 
phải cạo bỏ hết đến khi đến lớp hồ tô.
Lót 1-2 lớp sơn lót chống kiềm cao cấp 
JELUCSHIELD 
Sơn phủ 2-3 lớp sơn hoàn thiện
Lưu ý: lớp sơn trước phải khô bề mặt mới lăn lớp 
sơn tiếp theo. Không lăn ép 2 lớp liên tục khi bề 
mặt chưa khô

Bảo quản:
Đậy kín nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát, sơn 
đã pha loãng phải sử dụng ngay.
Thông tin, cảnh báo an toàn
Tránh lửa, tránh xa tầm tay trẻ em. Đeo găn 
tay, khẩu trang khi thi công. Không đổ sơn ra 
môi trường. Để bao bì sơn đúng nơi qui định.

Thể tích thực: 5 lít, 18 lít
Sản xuất theo tiêu chuẩn: 
QCVN 16:2014/BXD

P R I M E R  P A I N T
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NANO JELUCSHIELD
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM CAO CẤP

Thành phần: Bột khoáng, chất bền màu, phụ 
gia, Acrylic và nước.
Chỉ tiêu kỹ thuật: theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Hướng dẫn sử dụng:
Sơn lót chống kiềm cao cấp NANO 
JELUCSHIELD được sản xuất với công nghệ 
tiên tiến có ưu điểm vượt trội với những hạt 
siêu nhỏ trong sản  phẩm làm tăng khả năng 
bám dính giúp cho bề mặt sơn luôn bám chắc 
trên bề mặt tường, làm tăng  khả năng kháng 
kiềm cao, tăng độ bền màu của  lớp sơn phủ 
hoàn thiện. 
Đặc tính:
Màu sắc Màu trắng
Độ phủ 9-11m2/ lít/ lớp và tùy theo 

phương pháp thi công.
Pha sơn Pha sơn với nước sạch nhưng 

không vượt quá 10%  thể tích.
Thời gian khô
Khô bề mặt 0.5 giờ (tùy theo nhiệt độ và 

độ ẩm)
Sơn lớp kế tiếp Sau 2 giờ
Dụng cụ 
thi công

Con lăn, cọ hoặc súng phun

Bước chuẩn bị: tường phải được xử lý kỹ 
trước khi sơn, tất cả bề mặt phải sạch và khô, 
độ ẩm không quá 15%, không bám bụi,  dầu 
mỡ, phải cạo bỏ lớp sơn cũ bị bong tróc hoặc 
có bụi phấn. Nếu bề mặt được sơn bị rêu mốc,  
phải diệt hết rau mốc trước khi sơn. Khuấy đều 
sơn và đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
Phương pháp thi công: Nên dùng theo hệ 
thống sản phẩm.
Tường mới nội thất và ngoại thất
Trét 2 lớp bột trét tường ngoại thất cao cấp 
cao cấp TADAPHA hoặc JELUCSHIELD 
Lót 1-2 lớp sơn lót chống kiềm cao cấp NANO 
JELUCSHIELD 
Sơn phủ 2-3 lớp sơn hoàn thiện theo hệ thống
Lưu ý: lớp sơn trước phải khô bề mặt mới lăn 
lớp sơn tiếp theo. Không lăn ép 2 lớp liên tục 
khi bề mặt chưa khô

Bảo quản:
Đậy kín nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát, sơn 
đã pha loãng phải sử dụng ngay.
Thông tin, cảnh báo an toàn
Tránh lửa, tránh xa tầm tay trẻ em. Đeo găn 
tay, khẩu trang khi thi công. Không đổ sơn ra 
môi trường. Để bao bì sơn đúng nơi qui định.

Thể tích thực: 5 lít, 18 lít
Sản xuất theo tiêu chuẩn: 
QCVN 16:2014/BXD
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ETPEC
BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI  THẤT

Thành phần: bột khoáng, xi măng, keo và các 
hỗn hợp phụ gia khác.

Màu sắc: màu trắng
Độ phủ lý thuyết: 0.8 - 1.2m2/kg/lớp

Hướng dẫn sử dụng:
Bột trét tường nội thất - ETPEC dùng để xử lý 
các lỗ nhỏ bề mặt và làm phẳng các bề mặt hồ 
vữa hay bê tông trước khi sơn lót. Tăng tính 
thẩm mỹ cho lớp sơn hoàn chỉnh. Thích hợp 
cho các loại sơn trong nhà theo hệ thống sơn 
Tân Đại Phát.

Bước chuẩn bị: tường phải được xử lý kỹ 
trước khi thi công, tất cả bề mặt thi công phải 
sạch và khô, độ ẩm phải thấp hơn 16% theo 
máy đo độ ẩm Protimetet, không bám bụi, dầu 
mỡ. Nếu có các vết nứt lớn trên bề mặt cần trét 
phải được trám kỹ. Nếu tường bị thấm nước 
phải xử lý nguồn thấm nước trước khi trét.

Hệ thống sử dụng: thi công 2 lớp trét tường cho 
bề mặt láng mịn.

Bảo quản:
Để nơi khô ráo, thoáng mát, cách ẩm, tránh 
ánh nắng trực tiếp, bột trét đã pha nước phải 
sử dụng ngay.

Trọng lượng thực: 40kg
Sản xuất theo tiêu chuẩn: 
QCVN 16:2014/BXD

Cách sử dụng: 
Trộn một phần nước sạch với từ 2.5 - 3 phần bột 
trét theo trọng lượng qui định.  Cho nước vào 
thùng  trước rồi cho bột trét vào dần dần khuấy 
đều đến khi được hỗn hợp dẻo và đồng nhất.
Thi công trong khoản thời gian 2-3 giờ sau khi 
trộn
Dùng bay thép hay dao trét để trét 1 lớp lên bề 
mặt tường cần thi công, để khô 1-2 giờ trong điều 
kiện thời tiết khô ráo tự nhiên.
Dùng bay thép hay dao trét để trét lớp 2, để khô tự 
nhiên 1-2 giờ điều kiện thời tiết khô ráo tự nhiên, 
dùng  giấy nhám mịn làm phẳng bề mặt bể mặt. 
Sau 24 giờ vệ sinh sạch bề mặt rồi mới thi công 
sơn lót. 
Lưu ý: không thi công trên bề mặt có nhiệt độ từ 
400c trở lên. Trường hợp tường quá khô và bề mặt 
hút nước cần phải làm ẩm & giảm nhiệt bề mặt 
tường với độ ẩm thích hợp trước trét bột. Không 
trét trên bề mặt đã được sơn hoặc làm láng.

Thông tin cảnh báo an toàn
Để nơi an toàn, tránh xa tầm tay trẻ em,  tránh 
để bột tiếp xúc với mắt, nếu tiếp xúc với mắt 
phải rửa ngay với nước sạch và đến ngay trung 
tâm y tế gần nhất để điều trị. Dùng khẩu trang 
khi thi công. Không đổ bột trét ra môi trường,  
để bao bì bột trét đúng nơi qui định.

Chỉ tiêu kỹ thuật:
STT Tên chỉ  tiêu - đơn vị tính Phương pháp thử Kết quả thử nghiệm

1 Cường độ bám dính TCVN 7239:2014
Sau 7 ngày ở điều kiện tự nhiên: N/mm2

Sau 72 giờ ngâm nước: N/mm2

Sau 50 lần sốc nhiệt: N/mm2

TCVN 7239:2014
TCVN 7239:2014

0.36
0.28
0.25
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ETPEC
BỘT TRÉT TƯỜNG NGOẠI  THẤT

Thành phần: bột khoáng, xi măng, keo và các 
hỗn hợp phụ gia khác.

Màu sắc: màu trắng
Độ phủ lý thuyết: 0.8 - 1.2m2/kg/lớp

Hướng dẫn sử dụng:
Bột trét tường ngoại thất - ETPEC dùng để xử 
lý các lỗ nhỏ bề mặt và làm phẳng các bề mặt 
hồ vữa hay bê tông trước khi sơn lót. Tăng tính 
thẩm mỹ cho lớp sơn hoàn chỉnh. Thích hợp 
cho các loại sơn trong nhà theo hệ thống sơn 
Tân Đại Phát.

Bước chuẩn bị: tường phải được xử lý kỹ 
trước khi thi công, tất cả bề mặt thi công phải 
sạch và khô, độ ẩm phải thấp hơn 16% theo 
máy đo độ ẩm Protimetet, không bám bụi, dầu 
mỡ. Nếu có các vết nứt lớn trên bề mặt cần trét 
phải được trám kỹ. Nếu tường bị thấm nước 
phải xử lý nguồn thấm nước trước khi trét.

Hệ thống sử dụng: 
Thi công 2 lớp trét tường cho bề mặt láng mịn.
Độ dày: 1-2mm/ 2 lớp

Bảo quản:
Để nơi khô ráo, thoáng mát, cách ẩm, tránh 
ánh nắng trực tiếp, bột trét đã pha nước phải 
sử dụng ngay.

Trọng lượng thực: 40kg
Sản xuất theo tiêu chuẩn: 
QCVN 16:2014/BXD

Cách sử dụng: 
Trộn một phần nước sạch với từ 2.5 - 3 phần bột 
trét theo trọng lượng qui định.  Cho nước vào 
thùng  trước rồi cho bột trét vào dần dần khuấy 
đều đến khi được hỗn hợp dẻo và đồng nhất.
Thi công trong khoản thời gian 2-3 giờ sau khi 
trộn
Dùng bay thép hay dao trét để trét 1 lớp lên bề 
mặt tường cần thi công, để khô 1-2 giờ trong điều 
kiện thời tiết khô ráo tự nhiên.
Dùng bay thép hay dao trét để trét lớp 2, để khô tự 
nhiên 1-2 giờ điều kiện thời tiết khô ráo tự nhiên, 
dùng  giấy nhám mịn làm phẳng bề mặt bể mặt. 
Sau 24 giờ vệ sinh sạch bề mặt rồi mới thi công 
sơn lót. 
Lưu ý: không thi công trên bề mặt có nhiệt độ từ 
400c trở lên. Trường hợp tường quá khô và bề mặt 
hút nước cần phải làm ẩm & giảm nhiệt bề mặt 
tường với độ ẩm thích hợp trước trét bột. Không 
trét trên bề mặt đã được sơn hoặc làm láng.

Thông tin cảnh báo an toàn
Để nơi an toàn, tránh xa tầm tay trẻ em,  tránh 
để bột tiếp xúc với mắt, nếu tiếp xúc với mắt 
phải rửa ngay với nước sạch và đến ngay trung 
tâm y tế gần nhất để điều trị. Dùng khẩu trang 
khi thi công. Không đổ bột trét ra môi trường,  
để bao bì bột trét đúng nơi qui định.

Chỉ tiêu kỹ thuật:
STT Tên chỉ  tiêu - đơn vị tính Phương pháp thử Kết quả thử nghiệm

1 Cường độ bám dính TCVN 7239:2014
Sau 7 ngày ở điều kiện tự nhiên: N/mm2

Sau 72 giờ ngâm nước: N/mm2

Sau 50 lần sốc nhiệt: N/mm2

TCVN 7239:2014
TCVN 7239:2014

0.46
0.33
0.32
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TADAPHA
BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI VÀ NGOẠI THẤT

Thành phần: bột khoáng, xi măng, keo và các 
hỗn hợp phụ gia khác.

Màu sắc: màu trắng
Độ phủ lý thuyết: 0.8 - 1.2m2/kg/lớp

Hướng dẫn sử dụng:
Bột trét tường nội ngoại thất - TADAPHA cao 
cấp chống thấm dùng để xử lý các lỗ nhỏ bề 
mặt và làm phẳng các bề mặt hồ vữa hay bê 
tông trước khi sơn lót. Tăng tính thẩm mỹ cho 
lớp sơn hoàn chỉnh. Thích hợp cho các loại sơn 
trong nhà theo hệ thống sơn Tân Đại Phát.

Bước chuẩn bị: tường phải được xử lý kỹ 
trước khi thi công, tất cả bề mặt thi công phải 
sạch và khô, độ ẩm phải thấp hơn 16% theo 
máy đo độ ẩm Protimetet, không bám bụi, dầu 
mỡ. Nếu có các vết nứt lớn trên bề mặt cần trét 
phải được trám kỹ. Nếu tường bị thấm nước 
phải xử lý nguồn thấm nước trước khi trét.

Hệ thống sử dụng: 
Thi công 2 lớp trét tường cho bề mặt láng mịn.
Độ dày: 1-2mm/ 2 lớp

Bảo quản:
Để nơi khô ráo, thoáng mát, cách ẩm, tránh 
ánh nắng trực tiếp, bột trét đã pha nước phải 
sử dụng ngay.

Trọng lượng thực: 40kg
Sản xuất theo tiêu chuẩn: 
QCVN 16:2014/BXD

Cách sử dụng: 
Trộn một phần nước sạch với từ 2.5 - 3 phần bột 
trét theo trọng lượng qui định.  Cho nước vào 
thùng  trước rồi cho bột trét vào dần dần khuấy 
đều đến khi được hỗn hợp dẻo và đồng nhất.
Thi công trong khoản thời gian 2-3 giờ sau 
khi trộn
Dùng bay thép hay dao trét để trét 1 lớp lên 
bề mặt tường cần thi công, để khô 1-2 giờ 
trong điều kiện thời tiết khô ráo tự nhiên.
Dùng bay thép hay dao trét để trét lớp 2, để 
khô tự nhiên 1-2 giờ điều kiện thời tiết khô 
ráo tự nhiên, dùng  giấy nhám mịn làm phẳng 
bề mặt bể mặt. Sau 24 giờ vệ sinh sạch bề 
mặt rồi mới thi công sơn lót. 
Lưu ý: không thi công trên bề mặt có nhiệt độ từ 
400c trở lên. Trường hợp tường quá khô và bề mặt 
hút nước cần phải làm ẩm & giảm nhiệt bề mặt 
tường với độ ẩm thích hợp trước trét bột. Không 
trét trên bề mặt đã được sơn hoặc làm láng.

Thông tin cảnh báo an toàn
Để nơi an toàn, tránh xa tầm tay trẻ em,  tránh 
để bột tiếp xúc với mắt, nếu tiếp xúc với mắt 
phải rửa ngay với nước sạch và đến ngay trung 
tâm y tế gần nhất để điều trị. Dùng khẩu trang 
khi thi công. Không đổ bột trét ra môi trường,  
để bao bì bột trét đúng nơi qui định.

Chỉ tiêu kỹ thuật:
STT Tên chỉ  tiêu - đơn vị tính Phương pháp thử Kết quả thử nghiệm

1 Cường độ bám dính TCVN 7239:2014
Sau 7 ngày ở điều kiện tự nhiên: N/mm2

Sau 72 giờ ngâm nước: N/mm2

Sau 50 lần sốc nhiệt: N/mm2

TCVN 7239:2014
TCVN 7239:2014

0.36
0.28
0.25
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JELUCSHIELD 
CHUYÊN DỤNG CHỐNG THẤM

Thành phần: bột khoáng, xi măng, keo và các 
hỗn hợp phụ gia khác.

Màu sắc: màu trắng
Độ phủ lý thuyết: 0.8 - 1.2m2/kg/lớp

Hướng dẫn sử dụng:
Bột trét tường cao cấp chống thấm - 
JELUCSHIELD chuyên dụng dùng để xử lý các 
lỗ nhỏ bề mặt và làm phẳng các bề mặt hồ vữa 
hay bê tông trước khi sơn lót. Độ phủ cao, dẻo 
và mịn, dễ thi công. Tăng tính thẩm mỹ cho lớp 
sơn hoàn chỉnh. Dễ sử dụng, dẻo, mịn. Thích 
hợp cho các loại sơn nước cao cấp siêu bóng 
hoặc bóng mờ chống thấm theo hệ thống sơn 
Tân Đại Phát.

Bước chuẩn bị: tường phải được xử lý kỹ 
trước khi thi công, tất cả bề mặt thi công phải 
sạch và khô, độ ẩm phải thấp hơn 16% theo 
máy đo độ ẩm Protimetet, không bám bụi, dầu 
mỡ. Nếu có các vết nứt lớn trên bề mặt cần trét 
phải được trám kỹ. Nếu tường bị thấm nước 
phải xử lý nguồn thấm nước trước khi trét.

Hệ thống sử dụng: 
Thi công 2 lớp trét tường cho bề mặt láng mịn.
Độ dày: 1-2mm/ 2 lớp

Bảo quản:
Để nơi khô ráo, thoáng mát, cách ẩm, tránh 
ánh nắng trực tiếp, bột trét đã pha nước phải 
sử dụng ngay.

Trọng lượng thực: 40kg
Sản xuất theo tiêu chuẩn: 
QCVN 16:2014/BXD

Cách sử dụng: 
Trộn một phần nước sạch với từ 2.5 - 3 phần bột 
trét theo trọng lượng qui định.  Cho nước vào 
thùng  trước rồi cho bột trét vào dần dần khuấy 
đều đến khi được hỗn hợp dẻo và đồng nhất.
Thi công trong khoản thời gian 2-3 giờ sau 
khi trộn
Dùng bay thép hay dao trét để trét 1 lớp lên 
bề mặt tường cần thi công, để khô 1-2 giờ 
trong điều kiện thời tiết khô ráo tự nhiên.
Dùng bay thép hay dao trét để trét lớp 2, để 
khô tự nhiên 1-2 giờ điều kiện thời tiết khô 
ráo tự nhiên, dùng  giấy nhám mịn làm phẳng 
bề mặt bể mặt. Sau 24 giờ vệ sinh sạch bề 
mặt rồi mới thi công sơn lót. 
Lưu ý: không thi công trên bề mặt có nhiệt độ từ 
400c trở lên. Trường hợp tường quá khô và bề mặt 
hút nước cần phải làm ẩm & giảm nhiệt bề mặt 
tường với độ ẩm thích hợp trước trét bột. Không 
trét trên bề mặt đã được sơn hoặc làm láng.

Thông tin cảnh báo an toàn
Để nơi an toàn, tránh xa tầm tay trẻ em,  tránh 
để bột tiếp xúc với mắt, nếu tiếp xúc với mắt 
phải rửa ngay với nước sạch và đến ngay trung 
tâm y tế gần nhất để điều trị. Dùng khẩu trang 
khi thi công. Không đổ bột trét ra môi trường,  
để bao bì bột trét đúng nơi qui định.

Chỉ tiêu kỹ thuật:
STT Tên chỉ  tiêu - đơn vị tính Phương pháp thử Kết quả thử nghiệm

1 Cường độ bám dính TCVN 7239:2014
Sau 7 ngày ở điều kiện tự nhiên: N/mm2

Sau 72 giờ ngâm nước: N/mm2

Sau 50 lần sốc nhiệt: N/mm2

TCVN 7239:2014
TCVN 7239:2014

0.46
0.33
0.32
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Tổng hợp một số công trình sử 
dụng sơn TADAPHA

Tên công trình: TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ
Địa chỉ: Huyện Ninh Phước, Tỉnh Bình Thuận

Tên công trình: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM
Địa chỉ: Tỉnh Ninh Thuận
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Tên công trình: CÔNG TRÌNH ĐẶC CÔNG NƯỚC 5
Địa chỉ: TP. Phan Rang, Tỉnh Ninh Thuận

Tên công trình: LỮ ĐOÀN ĐẶC CÔNG NƯỚC 5 - BỘ TƯ LỆNH ĐẶC CÔNG

Tên công trình: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẠCH  ĐẰNG
Địa chỉ: TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tên công trình: KHU BIỆT THỰ PHÚ THỊNH - NHÀ PHỐ VƯỜN TIAMO HOME
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Tên công trình: KHU DU LỊCH VỊNH XUÂN HÒA
Địa chỉ: Huyện Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Tên công trình: BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Tỉnh Tây Ninh

Tên công trình: HUYỆN ĐỘI ĐÔNG HÒA
Địa chỉ: Tỉnh Phú Yên

Tên công trình: HUYỆN ỦY HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ: Tỉnh Phú Yên
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Tên công trình: AGRIBANK HUYỆN ĐÔNG HÒA
Địa chỉ: Tỉnh Phú Yên

Tên công trình: NHÀ Ở TƯ NHÂN Tên công trình: NHÀ Ở TƯ NHÂN

Tên công trình: NHÀ Ở TƯ NHÂN
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Tên công trình: NHÀ Ở TƯ NHÂN

Tên công trình: NHÀ Ở TƯ NHÂN Tên công trình: GIÁO SỨ VĨNH LONG
Địa chỉ: Tỉnh Bình Thuận

Tên công trình: NHÀ Ở TƯ NHÂN
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QUY TRÌNH KỸ THUẬT SƠN SƠN TADAPHA

PHẠM VI 
Bản quy trình kỹ thuật sơn này bao gồm những yêu cầu tối thiểu đối với toàn bộ công tác 
thi công sơn các bề mặt cần sơn trang trí cả trong nhà lẫn ngoài trời cho công trình. Mục 
đích của tài liệu này là: 
• Đưa ra các yêu cầu tối thiểu của TADAPHA trong các quá trình tiền xử lý bề mặt, chuẩn bị bề 

mặt, thi công sơn và kiểm tra.
• Xác định và đảm bảo chất lượng công tác sơn đạt yêu cầu. 
• Quy định các bước, quy trình cần thiết đề ra sau đây cho công tác sơn bảo vệ. 
Bản quy trình kỹ thuật này là một phần quan trọng của bấtcứ thỏa thuận bảo hành nào có thể được 
đưa ra bởi TADAPHA. 

HIỆU LỰC VÀ GIỚI HẠN 
Bản quy trình kỹ thuật này sẽ có hiệu lực với bất cứ và toàn bộ công việc sơn nào thực hiện bởi 
bất kỳ và tất cả các nhà thầu thi công sơn nào sử dụng sản phẩm sơn TADAPHA.

TIỀN XỬ LÝ BỀ MẶT 
• Toàn bộ bề mặt (cả trong nhà lẫn ngoài trời) phải được kiểm tra xác định bất cứ hay toàn bộ 

các lỗi có thể ảnh hưởng đến chất lượng bảo vệ tốt của hệ thống sơn. 
• Vữa tô, bê tông mới phải đóng rắn hoàn toàn (tối thiểu 7 ngày đối với vữa tô và 28 ngày cho 

bê tông). Những yêu cầu cho việc đóng rắn bao gồm cung cấp độ ẩm và nhiệt độ cần thiết cho 
một khoảng thời gian tối thiểu.

• 3.3 Bê tông bị hư hại do va chạm cơ học hay các cốt thép đã bị rỉ sét/ ăn mòn, cần thiết 
phảiđược sửa chữa trước khi tiến hành công tác chuẩn bị bề mặt. 

• Bề mặt vữa tô, tường xây bị hư hại phải được sửa chữa bằng cách đục bỏ. tốt nhất là nên đục 
bỏ cho tới khi khu vực hết bị hư hại, sau đó tô lại chỗ hư hại. 

• Tẩy sạch dầu mỡ trên bề mặt một cách kỹ lưỡng bằng cách lau dung môi hoặc các phương 
phápphù hợp khácđể loại bỏ hoàn toàn các vệt dầu mỡ. Sau đó rửa nước ngọt áp lực cao để 
loại bỏ hoàn toàn mọi dấu hiệu của muối, chất bẩn và các tạp chất khác trên bề mặt. 

CHUẨN BỊ BỀ MẶT 
Bê tông
•  Mục đích của công tác chuẩn bị bề mặt nhằm tạo ra một bề mặt bê tông thích hợp cho việc thi 

công sơn và độ bám dính tốt của hệ sơn. Do đó tất cả những lỗi của bê tông do tiếp xúc với 
hóa chất, bị nhiễm bẩn hay không đạt cần phải được sửa chữa . 

• Có nhiều phương pháp để chuẩn bị bề mặt bê tông trước khi tiến hành thi công sơn bảo vệ. 
Lựa chọn phương pháp nào tùy thuộc vào yêu cầu và đặc tính của từng công trình. Có các 
phương pháp sau: 

• Máy phun hạt không gây bụi: thường áp dụng cho bề mặt bê tông phẳng. 
Bề mặt sẽ bị va đập và làm nhám bằng các loại hạt thổi có kích cỡ khác nhau tùy theo yêu cầu về 
độ nhám. Bụi, các mảnh vỡ và tạp chất được thu hồi trong hệ thống để loại bỏ sau. Quá trình này 
hầu như không phát sinh bụi, không sử dụng nước làm ảnh hưởng đến sự bám dính của màng 
sơn, cho độ nhám phù hợp với hệ sơn sàn và nhanh hơn rất nhiều so với các phương pháp chuẩn 
bị bề mặt khác. 
• Máy mài đĩa: Thường áp dụng cho bề mặt bê tông không phẳng. Lưỡi gắn đầu kim cương rất 

cứng sẽ xoay và làm phẳng bề mặt bê tông. Hệ thống hút bụi có thể sử dụng kết hợp để bảo 
đảm không bụi trong suốt quá trình thi công. Các khuyết tật nhỏ và bề mặt bê tông lồi lõm cần 
được làm phẳng để dễ thi công và hạn chế hao hụt sơn. 

• Những phương pháp khác cũng có thể được áp dụng như:

• Phun cát: cát được thổi qua vòi dưới áp lực khí nén cao, quy trình này có thể dễ dàng điều 
chỉnh độ nhám bề mặt theo yêu cầu. 

• Phun nước áp lực siêu cao: nước được phun dưới áp lực rất cao tạo ra xung lực lớn làm nhám 
bề mặt theo yêu cầu.

• Các phương pháp chuẩn bị bề mặt khác nhau có thể áp dụng đạt theo yêu cầu nếu do người 
thi công có tay nghề chuyên môn cao. 

• Làm sạch hoàn toàn các tạp chất tồn đọng từ quá trình thổi hạt như bụi, hạt dính trên bề mặt 
bằng máy hút bụi hoặc chà bằng chổi, cọ sơn. 

Lưu ý: tránh nhiễm bẩn lại bề mặt đã sử lý do sờ tay vào bề mặt đã thổi hạt hay từ quần áo, giày 
của công nhân thi công. 

VỮA TÔ, TƯỜNG XÂY: 
• Bề mặt mới chưa sơn: Bề mặt trước khi sơn phải hoàn toàn khô, sạch và không chứa tạp chất 

bẩn. Độ ẩm tường cao cộng với mức độ nhiễm muối trong tường sẽ là nguyên nhân chính gây 
ra sự hư hại của màng sơn. Do đó cần thiết phải đo độ ẩm tường trước khi thi công sơn. Dùng 
chất bịt kín để điền đầy các lỗ rỗ, vết nứt trước khi thi công sơn. 

• Bề mặt sơn cũ: Bề mặt cần sơn phải sạch, khô và không bị nhiễm dầu mỡ, bụi, nấm mốc hay 
bị hư hại. Tẩy nấm mốc bằng chất tẩy rửa thích hợp, sau đó 1-2 ngày rửa lại dùng nước ngọt 
sạch. Tẩy sạch sơn hư hại, bụi bẩn và các tập chất khác bằng phương pháp rửa nước ngọt 
áp lực cao, xủi hay chà máy. Mài vát các mép sơn cũ còn tốt. sau đó sơn dặm các vị trí đã làm 
sạch dùng loại sơn lót thích hợp. Dùng chất bịt kín để điền đầy các lỗ rỗ, vết nứt trước khi thi 
công sơn. 

HỆ THỐNG SƠN/ THI CÔNG SƠN HỆ SƠN: (xin xem hệ sơn đính kèm)
• Việc thi công sơn tốt nhất phải được thực hiện bằng máy phun sơn. Chỉ áp dụng chổi, cọ sơn 

cho công tác dặm vá, sơn dặm trước khi phun mỗi lớp hay cho các khu vực không quan trọng. 
• Sơn phải được pha trộn bằng máy khuấy cơ học để đạt được độ hòa trộn kỹ lưỡng giãu hai 

thành phần của sơn. Không được pha trộn sơn bằng phương pháp thủ công. 
• Trước khi sơn mỗi lớp tất cả các góc cạnh, lỗi nhô ra trên bề mặt và các vị trí khó tiếp cận phải 

được sơn dặm trước bằng chổi sơn để đảm bảo độ che phủ đồng đều và chiều dày màng sơn. 
• Thời gian khô để sơn phủ lớp kế tiếp phải được đảm bảo chính xác theo như chỉ dẫn trong bản 

thong số kỹ thuật sơn. Cần thiết phải rửa lại bằng nước ngọt cho các bề mặt đã sơn vượt quá 
48 tiếng trước khi sơn lớp kế tiếp. 

• Trước khi sơn hay sơn lớp kế tiếp bề mặt phải sạch và khô. Các tạp chất dính trên bề mặt như 
dầu mỡ, bụi, muối,v.v… phải được tẩy sạch bằng phương pháp thích hợp. 

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 
• Các kết cấu giá đỡ, giàn giáo phải an toàn và dễ tiếp cận với toàn bộ bề mặt sơn không chỉ cho 

quá trình chuẩn bị bề mặt và thi công sơn mà còn phải tạo điều kiện dễ dàng cho công tác kiểm 
tra. Trong đó cần chú ý những điểm chính sau:

• Phải hạn chế đến mức tối thiểu các điểm tiếp xúc của giàn giáo với bề mặt được sơn.
• Giàn giáo không được che phủ bất kỳ khu vực nào trên bề mặt cần xử lý. 
• Các kết cấu giàn giáo phải thiết kế sao cho dễ làm vệ sinh, không có các tấm rời, các đầu ống 

làm giàn giáo phải được bịt kín.
• Không bao giờ được thi công sơn trong điều kiện thời tiết và môi trường nằm ngoài phạm vi 

hướng dẫn của TADAPHA , cụ thể trong các trường hợp sau:
 Trong thời tiết gió quá lạnh và bụi, sương mù hay không khí bị nhiễm bụi nặng. 
 Nhiệt độ bề mặt không vượt quá 30C so với điểm sương của môi trường xung quanh.
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 Độ ẩm không khí tại môi trường xung quanh vượt quá 85%. 
 Độ ẩm bê tông vượt quá 5% (theo khối lượng). Mỗi lớp sơn phải được thi công một cách 
liên tục với chiều dày đồng đều và không bị các khuyết tật như: lỗ châm kim, mắt cá, chảy sơn, sơn 
lót…trên bề mặt. 

BẢO QUẢN SƠN: 
• Sơn phải luôn được bảo quản ở nơi thông gió tốt, không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt 

trời hay các nguồn nhiệt khác. 
• Chỉ mở các thùng sơn ngay trước khi sơn. 

KIỂM TRA / KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Những yêu cầu chung 
Các công tác tiền sử lý bề mặt, chuẩn bị bề mặt và thi công sơn đề cập trong bản quy trình kỹ thuật 
sơn này sẽ được kiểm tra bởi TADAPHA, đại diện chủ đầu tư và nhân viên giám sát chất lượng 
của nhà thầu. TADAPHA sẽ có toàn quyền một cách vô điều kiện để thực hiện bất kỳ việc kiểm tra 
nào ở bất kỳ thời điểm nào. 
Bất kỳ công việc không đạt hay không tuân thủ một cách triệt để các yêu cầu đề ra trong bản quy 
trình kỹ thuật này sẽ phải được sửa chữa hoặc làm lại để đạt được tiêu chuẩn chất lượng đã đưa 
ra. TADAPHA sẽ có toàn quyền một cách vô điều kiện từ chối bất cứ hay toàn bộ công việc nào 
không tuân theo bản quy trình kỹ thuật này một cách triệt để. 

Thông Báo 
Nhà thầu sẽ phải thông báo bằng văn bản cho TADAPHA biết về ngày khởi công sơn thực tế tối 
thiểu một tuần trước khi tiến hành công việc để TADAPHA có thể bố trí các công tác cần thiết cho 
việc kiểm tra. 

Tạo điều kiện đi lại dễ dàng 
Đại diện của TADAPHA sẽ có quyền và phải được tạo điều kiện tiếp cận nơi để vật tư và vị trí thi công. 
Nhà thầu sẽ phải cung cấp và tạo điều kiện cho đại diên của TADAPHA các phương tiện cần thiết 
để tiến hành côngtác kiểm tra một cách thỏa đáng, bao gồm cả giàn giáo, lối đi an toàn ...

Các thiết bị kiểm tra 
Nhà thầu sẽ phải có trên công trường cũng như chuẩn bị sẵn những thiết bị kiểm tra cần thiết để 
tự kiểm tra chất lượng công việc của mình theo yêu cầu của bản quy trình kỹ thuật này. Yêu cầu 
tối thiểu về các thiết bị kiểm tra cần có trên công trường bao gồm:
• Các dụng cụ đo lường, kiểm tra điều kiện môi trường như: psychometer để kiểm tra độ ẩm 

tương đối(R.H), nhiệt kế tiếp xúc đo nhiệt độ bề mặt thép, bảng/ dụng cụ tính điểm sương của 
không khí , nhiệt kế môi trường. 

• Các thiết bị đo chiều dày màng sơn ướt trong tình trạng vận hành tốt. 

Nhật ký công việc 
Nhà thầu sẽ phải có một sổ nhật ký công việc hàng ngày để ghi chép các thông số sau trong mỗi 
ngày làm việc. 
• Nhiệt độ bề mặt và môi trường, độ ẩm tương đối, điểm sương và thời gian đo lường những dữ 

liệu này.
• Thiết bị, vật liệu dùng cho công tác chuẩn bị bề mặt và tiến độ công việc. 
• Thiết bị, vật liệu dùng cho thi công sơn và tiến độ công việc.
• Chiều dày màng sơn lót. 

• Mô tả chi tiết vật liệu sơn bao gồm cả mã số sản xuất và số lượng sử dụng.
• Nhật ký công việc hàng ngày này cũng phải diễn giải về vùng/ hạng mục đang làm việc và bất 

kỳ các kiểm tra nào đã được thực hiện. 
• Nhật ký công việc hàng ngày phải được ký bởi đại diện ủy quyền của nhà thầu và sẽ có thể 

được đưa ra cho đại diện của TADAPHA tham khảo nếu được yêu cầu. 

BỔ SUNG HAY THAY ĐỔI QUY TRÌNH KỸ THUẬT 
Toàn bộ các thỏa thuận thực hiện trong quá trình thi công liên quan tới các công việc không đạt 
yêu cầu kỹ thuật hay thỏa thuận bổ sung cho bản quy trình kỹ thuật hiện tại sẽ phải được thực hiện 
bằng văn bản và ký kết bởi các đại diện của nhà thầu, chủ công trình và TADAPHA.
 
NHỮNG SAI LỆCH 
Những sai lệch nào đối với bản quy trình kỹ thuật này sẽ được báo cáo cho TADAPHA và chủ công 
trình biết. Các sai lệch sẽ được ghi nhận bằng văn bản bởi TADAPHA. Những báo cáo này phải 
đưa ra nội dung của hành động khắc phục và thời hạn thực hiện việc khắc phục. 

KẾT QUẢ KIỂM TRA 
Nhà thầu sẽ chuẩn bị báo cáo sau mỗi lần kiểm tra. Tất cả các báo cáo sẽ được chuyển tới chủ 
công trình vào thời điểm công việc kết thúc và được nghiệm thu, đồng thời gửi văn bản copy cho 
TADAPHA.
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