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Sơn phun acrylic một thành phần lấy 
cảm hứng từ đá granite tạo ra hiệu ứng 
đá tự nhiên dùng cho trang trí nội thất, 
tường và trần. Đa dạng về màu sắc với 
nhiều phong cách khác nhau, độ bền 
cao, bám dính rất tốt với nhiều loại vật 
liệu như bê tông, vữa trát, xi măng cốt 
sợi, thạch cao vv. Sản phẩm có chứa hoạt 
chất kháng khuẩn ức chế phát triển rêu 
mốc, tăng tuổi thọ cho sản phẩm.

No Lead or Mercury

TOXIC FREEHIGH
ADHESION Prevent fungi 

and algae

HIGH FLEXIBILITY
WEATHER
RESISTANCE

Thi công

4. Chờ khô sau 24 giờ. Thi công lớp phủ bảo vệ Seal Coat.
    Chờ khô hoàn toàn sau 7 ngày.

3. Phun lớp Multicolor bằng súng phun

2. Thi công 1 lớp Base Tone và chờ khô 1 giờ.

1. Bề mặt thi công phải sạch, khô, đặc chắc, không chứa 
    các chất ảnh hưởng đến khả năng bám dính.
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1. Lớp lót

2. Lớp chính
RF-125 RHINOZ 
    Multicolour

RF-124 RHINOZ 
     Base Tone

3. Lớp phủ 
    bảo vệ

RF-185 RHINOZ
      Seal Coat
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Sơn lót acrylic chất lượng cao giúp 
tăng bám dính và độ bền, chống 
bong tróc, phù hợp cho trong nhà 
và ngoài trời, bám dính tốt với bê 
tông, tường xây, xi măng cốt sợi 
và thạch cao.

Sơn phun acrylic một thành 
phần, dễ dàng tạo hiệu ứng 
đá granite, mùi nhẹ, phù hợp 
cả trong nhà và ngoài trời, 
dùng cho tường, trần và 
trang trí nội thất

Lớp phủ mùi nhẹ không màu 
gốc nước chống xước và duy 
trì thẩm mỹ và công năng.

Máy phun

Chổi, lu

 Lu, chổi, 
máy phun

24 giờ

1-2 giờ

1-2 giờ

1

2

2

    10-15 m2/gal/lớp
Dày 50-80 micron tùy
   thuộc và hiệu ứng

  30-40m2/gal, 
dày 100 micron

10-15m2/L/lớp
Dày 100 micron

48/58 Moo 1, Ekachai Road, Kokkrabue Subdistrict, 
Mueang District, Samut Sakhon Province 74000
TEL: 034-494-774   www.bluelabelgroup.com

Blue Label Company Limited

RHINOZ bluelabel.innovation


