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TÀI LIỆU KỸ THUẬT 

 

PYLOX LAZER 
 

Mô tả Nippon Paint PYLOX LAZER là loại sơn dầu gốc acrylic & Alkyd-nitro-cellosolve biến tính. Sơn 

xịt PYLOX LAZER khô nhanh có độ bền cao, được sử dụng để trang trí và bảo vệ cho các bề mặt 

như gỗ, kim loại, giấy và các loại bề mặt khác, nội và ngoại thất. PYLOX LAZER mang lại vẻ đẹp 

ấn tượng với nhiều màu sắc phong phú, hiện đại. 

Đặc tính vật lý Bóng, mờ, ánh kim, ánh ngọc trai, màu huỳnh quang, màu crom, không màu… 

Màu: Nhiều màu sắc phong phú và hiện đại như trong bảng màu 

Đặc điểm - Không gây ảnh hưởng đến tầng Ô zôn, thân thiện với môi trường (CFC – free) 

- Màng sơn rất bền, có thể chịu chùi rửa và khô nhanh ở nhiệt độ thấp 

- Độ bám dính tốt, dộ bóng cao và rất bền màu 

- Màng sơn cứng và bền 

- Tính đều màu rất cao 

- Màu sắc phong phú và ấn tượng 

- Không độc hại 

- Thuận tiện và dễ sử dụng 

Dữ liệu áp dụng  

Chuẩn bị bề mặt Đảm bảo bề mặt cần sơn phải sạch, khô, hông dính bụi, dầu, mỡ và hơi ẩm. 

Hướng xử lý đề nghị:   

• Kim Loại 

– Đối với bề mặt kim loại mới hoặc sơn lại, phun 1 lớp (3 lượt) PYLOX LAZER ANTI – RUST 

PRIMER, sau đó phủ lại với sơn màu PYLOX LAZER. Để đảm bảo độ bám dính cho các bề mặt 

kim loại mạ kẽm mới hoặc sơn lại, cần sơn 1 lớp Nippon VINILEX 120 ACTIVE PRIMER, tiếp 

theo là 1 lớp sơn lót PYLOX ANTI – RUST PRIMER và theo sau là lớp sơn phủ màu PYLOX 

LAZER 

– Nếu màng sơn cũ là không ổn định và bề mặt bị ăn mòn thì phải cạo hoặc chà nhám cẩn thận để 

loại bỏ tất cả những chất không ổn định và rỉ sét trên bề mặt. Sau đó sơn theo quy trình như của bề 

mặt mới. 

• Gỗ: Để sơn lại, chà nhám bề mặt, sau đó sơn phủ với sơn màu PYLOX LAZER 

Phương pháp thi công Phun 

Hướng dẫn phun • Lắc mạnh lon sơn ít nhất 30 giây trước khi phun 
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• Ấn ngón tay trỏ vào đầu nút xịt sơn, khoảng cách từ đầu xịt đến bề mặt cần phun là 20-30cm 

• Di chuyển lon sơn theo hướng ngang từ tría sang phải để sơn phủ đều 

• Không nên phun quá dày 1 lần. Nhiều lớp sơn mỏng tốt hơn 1 lớp sơn dày 

• Thời gian chuyển tiếp giữa các lớp sơn là 10 phút 

• Trước khi lưu cất sơn thừa, để đảm bảo đầu van không bị nghẹt, úp ngược chai sơn và nhấn đầu 

xịt sơn trong khoảng 2 giây để làm sạch sơn trong vòi phun 

Số lớp sơn đề nghị 2-3 lớp (3 lượt cho mỗi lớp) 

Độ phủ lý thuyết cho 

độ dày màng sơn đề 

nghị 

• Bề mặt gỗ: 0,6-1,0 m2/400 cc 

• Bề mặt kim loại: 0,8-1,6 m2/400 cc 

Thời gian khô ở 25°C 

đến 30°C: 

• Khô bề mặt: khoảng 3-5 phút 

• Khô để xử lý: 1 giờ 

Thời gian chuyển tiếp Tối thiểu 3 giờ 

Đóng gói 400 cc 

Lưu ý • Không được đục hoặc đốt lon sơn 

• Không phun sơn vào người 

• Có chứa khí đẩy nên phải tránh xa nhiệt, nguồn lửa và lửa ngọn 

• Đảm bảo thông thoáng trong khi sử dụng 

• Để bảo quản được tốt, sau khi sử dụng, úp nược lon sơn xuống và cất giữ ở nhiệt độ phòng (dưới 

40oC) 

GHI CHÚ Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình 

huống mà sản phẩm được sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có hướng dẫn cụ thể, 

vui lòng liên lạc với Bộ phận Hỗ trở khách hàng của Công ty Sơn Nippon. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu 

kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo. 

 


