
 

 

Sơn cao cấp - Lau chùi hiệu quả 
Dulux EasyClean Lau Chùi Hiêu Quả mới là sơn nội thất cao cấp cho khả năng lau chùi tối ưu nhờ vào: 

 Công nghệ ProtectMaskTM tạo một lớp màng bảo vệ giúp ngăn vết bẩn thấm sâu vào màn sơn. Nhờ đó việc lau chùi thật 
dễ dàng mà không làm tổn hại màng sơn. 

 Công nghệ  bảo vệ màu sơn, giúp màu sắc luôn sáng đẹp như mới. 
Ngoài ra còn có các đặc tính:  

 

Bề mặt láng mịn 
 

Độ phủ và che lấp cao 

 

Có hơn 2000 màu sơn 
 

Nhẹ mùi. Lượng VOC thấp 

 

Thân thiện với môi trường 
 

Không sử dụng chì và thủy ngân 

Với Dulux EasyClean Lau Chùi Hiêu Quả, con bạn thỏa thích khám phá, vui chơi, phát triển mà tường vẫn 
luôn tinh tươm sạch đẹp. 

Bí quyết giữ tường sạch từ Dulux EasyClean Lau Chùi Hiệu Quả 

Cộng nghệ ProtectMask
®
 ngăn vết bẩn thấm sâu vào màng sơn giúp lau chùi vết bẩn dễ dàng, không làm tổn hại 

màng sơn. 

Dulux EasyClean Lau Chùi Hiệu Quả  

  

 
Sơn lau chùi thông thường khác 

  

Thành phần cấu tạo 

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước. 

Chỉ tiêu chất lượng 

Độ phủ lý thuyết: 12 - 14 m
2
/lít/lớp 



Hướng dẫn sử dụng 

 Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bột, bụi, dầu mỡ hay sáp. Độ ẩm của 

bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình 

thường (nhiệt độ trung bình 300C, độ ẩm môi trường 80%). 

 Thi công sơn:  

 Khô bề mặt: 30 phút 

 Sơn lớp sau: 1-2 giờ 

 Số lớp sơn: 2 lớp 

 Pha sơn: không cần pha cho sử dụng thông thường. Nhưng nếu cần có thể pha tối đa 10% nước sạch. Khuấy đều 

trước khi sử dụng. 

 Làm sạch:rửa sạch dụng cụ với nước sạch ngay sau khi sử dụng. 

 Bảo quản: tồn trữ sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp. Dùng ngay sau 

khi mở nắp. 

 Để đạt hiệu quả lau chùi tối ưu, nên để màng sơn khô cứng hoàn toàn trong 7 ngày và xử lý ngay khi tường bị vấy 

bẩn; đồng thời thi công theo hệ thống sơn đề nghị của Akzo Nobel và tuân thủ các hướng dẫn kỹ thuật. 

 Có thể chùi các vết bẩn trên tường bằng xà phòng pha loãng và khăn mềm. 

Tư vấn thi công 

 Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. 

 Sử dụng bột trét Dulux để có bề mặt nhẵn mịn. 

 Sơn lót 1 lớp Sơn Lót Nội Thất Dulux để có bề mặt nhẵn mịn, tăng độ kết dính và giữ màu sắc bền lâu cho lớp sơn 

hoàn thiện. 

 Không nên pha quá nhiều nước, độ che lấp sẽ kém 

Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường 

 
 Xả nhám khô, cắt màng sơn khô bằng kỹ thuật hàn hoặc lửa sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có 

thể. Nếu điều kiện làm việc tại chỗ không thông thoáng để tránh tiếp xúc với khói độc, nên sử dụng thiết bị thích hợp 

bảo vệ đường hô hấp. 

 Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi sơn 

 Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt thích hợp trong lúc thi công. Khi bị 

dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. 

 Nếu nuốt phải, nên đến gặp bác sĩ ngay và mang theo thùng sơn hoặc nhãn sơn. 

 Để xa tầm với trẻ em. 

 Không tái sử dụng thùng sơn để chứa thực phẩm hay đồ uống. 

 Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc ru lô trước khi rửa. 

 Tránh thải sơn ra môi trường. Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước. 

 Trong trường hợp bị đổ sơn, thu gom bằng đất hoặc cát và xử lý theo đúng quy định về môi trường. 

 Nâng vác cẩn thận. 

 Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng. 

 


