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Thông tin về sơn chống thấm KOLI AC50  

 Tên sản phẩm: Sơn chống thấm KOLI AC50  

 Mã sản phẩm: KOLI AC50  

 Hãng sản xuất: Koli 

 Xuất xứ: Hàn Quốc 

 Đóng gói: Thùng 7kg và 20kg  

 Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên) 

 Cách bảo quản: Để ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt 

 
KOLI AC50 – Sơn chống thấm gốc Acrylic 
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Thông số kỹ thuật  

Độ dày màng sơn KOLI AC50 khô khuyến nghị 

 Với tường đứng là: 0.5mm-0.8mm (thi công cho 2 lần) Mức sử dụng 0,5kg /m² 

 Với mặt sàn là: 0.1-1.5mm (thi công cho 2 lần)Mức sử dụng 0.1kg-1.5kg /m² 

 Thời gian khô để chạm vào khoảng 3 giờ (20⁰C) / khoảng 2 giờ (30⁰C) 

 Thời gian khô đóng rắn khoảng 6 giờ (20⁰C) / khoảng 4 giờ (30⁰C)          

 Tỷ lệ pha loãng / Chất pha loãng 5% / Nước (nước sạch) 

 Hàm lượng rắn 60 ± 5% 

 Nhiệt độ làm việc thích hợp 5⁰C ~ 38⁰C 

Lợi ích khi dùng sơn chống thấm Acrylic KOLI AC50  

So với các loại vật liệu chống thấm khác thì sơn chống thấm gốc Acrylic được người dùng ưa 
chuộng vì những ưu điểm sau: 

 KOLI AC50 là sơn chống thấm Acrylic gốc nước thi công trực tiếp mà không cần 
dùng đế sơn lót và sơn phủ bảo vệ 

 Mặt bằng thi công không cần khô hoàn toàn như dòng sơn gốc dung môi 

 Khả năng bám dính tốt không cần dùng sơn lót 

 Độ đàn hồi tốt hơn so với các loại vật liệu chống thấm gốc xi măng hay gốc Bitum 

 Bao phủ hoàn toàn các vết nứt chân chim và khả năng chống thấm tuyệt vời 

 Sản phẩm kháng tia UVcực tốt lên không cần đến lớp topcoat bảo vệ 

 Có thể sử dụng để chống thấm cho nhiều hạng mục chống thấm khác nhau 

 Với độ đàn hồi cao, nó có khả năng bao phủ hoàn toàn các vết nứt 

 Dễ dàng bằng các dụng cụ như: con lăn hay các thiết bị phun chuyên dụng 

 Thành phần không có chất độc hại, an toàn với con người  

Ứng dụng của sơn chống thấm KOLI AC50  

KOLI AC50 có thể ứng dụng cho các hạng mục sau: 

 Mái, sê nô mái 

 Sân thượng, sân phơi 

 Ban công, lô gia 

 Khu vệ sinh 

 Bể bơi, bể cứu hỏa 

 Thích hợp cho các vị trí cần chống thấm lộ thiên 
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Sơn chống thấm 

Cách thi công sơn chống thấm gốc Acrylic KOLI AC50  

Để thi công đạt hiệu quả cao bạn cần thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt sàn thi công 

 Việc chuẩn bị bề mặt tường sạch là bước quan trọng nhất, chiếm tới 30% tuổi thọ 
của công trình. 

 Vì vậy trước khi bắt đầu thi công KOLI AC50, bề mặt tường phải sạch, không bám 
dầu mỡ và các tạp chất khác. 

 Với bề mặt tường cũ dùng máy mài, máy tạo nhám để loại bỏ hết lớp sơn bị bong 
tróc. 

 Sau đó dùng máy hút bị hoặc chổi khô quét hết lớp bụi bẩn. Tuyệt đối không dùng 
nước để làm sạch bề mặt tường 

 Trường hợp bề mặt tường có vết nứt hoặc mảng vỡ lớn thì dùng vữa chuyên dụng 
để làm bằng phẳng bề mặt 

Bước 2: Tiến hành thi công  

 Khuấy đều sơn bằng dụng cụ đánh khuấy. Không dùng tay khuấy sản phẩm sẽ dẫn 
đến các thành phần trong sơn không đồng nhất; 

 Dùng con lăn hoặc máy phun sơn thi công một lớp mỏng, đều tay  

 Chờ trong khoảng 60 phút để lớp sơn thứ nhất được khô hoàn toàn (tùy vào nhiệt độ 
thời tiết) 

 Sau đó, tiến hành sơn KOLI AC50 lớp thứ 2 

 Trong khi chờ đợi phải đóng nắp thùng để nơi khô ráo, tránh ánh nắng chiếu trực 
tiếp vào thùng sơn 

 Lớp sơn cuối phải chờ trong vòng 12 giờ mới tiến hành nghiệm thu, thử nước cho 
tường 

An toàn lao động 

 Phải mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động  

 Hạn chế để dính vào mắt mũi và da 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  

 Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định  

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gă[j bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để KOLI AC50 tránh xa tầm tay của trẻ em  
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