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Ngày ban hành: 26.04.22 

TÀI LIỆU KỸ THUẬT 

 

NIPPON INTERIOR PUTTY 
 

Mô tả Là loại bột trét để làm phẳng, mịn cho các bề mặt tường nội thất. 

Công dụng NIPPON INTERIOR PUTTY được sử dụng cho các bề mặt  nội thất như: 

- Tường trát vữa - Tường gạch - Bê tông … 

Hoàn thiện Mờ 

Màu: Trắng 

Đặc điểm - Dễ sử dụng 

- Dễ xả nhám 

- Tạo bề mặt phẳng mịn 

Dữ liệu áp dụng  

Chuẩn bị bề mặt Đảm bảo bề mặt phải sạch và ổn định. 

* Bê tông, tường trát vữa:  

- < 16% bằng máy đo độ ẩm Protimeter Mini BLD 2000 

- < 60% bằng máy đo độ ẩm Lutron MS-7003 

Trong trường hợp tường quá khô và các bề mặt hút nước, nên làm ẩm bằng nước sạch 

trước khi trét NIPPON INTERIOR PUTTY. 

Phương pháp thi 

công 

Dùng dao trét để trét lên bề mặt một lớp NIPPON INTERIOR PUTTY, độ dày khoảng 1mm 

tùy thuộc vào loại bề mặt. 

Để lớp thứ nhất khô trong khoảng 16 giờ thì trét lớp thứ hai với độ dày tương tự. 

Bề mặt sẽ rất phẳng mịn sau khi hoàn thiện lớp thứ hai bằng cách chà láng. 

Mức tiêu hao Theo lý thuyết: 30 - 40 m2/ Bao 40Kg (Tùy thuộc vào độ dày thực hiện) 

Cách pha trộn Trộn 01 bao NIPPON INTERIOR PUTTY với khoảng 14 đến 16 lít nước sạch (Nên đều từ 

5-10 phút trộn bằng máy trộn nếu có thể hoặc dùng dụng cụ khuấy trộn thích hợp). 

Nên đổ bột vào nước, không nên đổ nước vào bột để tránh vón cục. 

Để hỗn hợp vừa trộn khoảng 10 phút, sau đó trộn một lần nữa. Bạn sẽ có một hỗn hợp 

đồng nhất rất dễ trét. Hỗn hợp đã trộn nên sử dụng trong vòng 2 giờ. 

Vệ sinh Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng 

Bảo quản NIPPON INTERIOR PUTTY dễ hút ẩm và nước nên cần cột chặt miệng bao. Lưu trữ ở 

nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 40oC. 
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Đóng gói 40 Kg / Bao 

Lưu ý Mức tiêu hao phụ thuộc vào độ dày màng sơn, độ gồ ghề, rỗ, xốp của bề mặt, hao hụt 

trong quá trình thi công, v.v… 

Thời gian khô và thời gian sơn lớp kế tiếp thực tế có thể ngắn hay dài hơn, phụ thuộc vào 

độ dày màng sơn, nhiệt độ, độ ẩm môi trường, độ thông thoáng, v.v… 

Không trét NIPPON INTERIOR PUTTY trên các bề mặt tường đã sơn, trát vữa có thể tan 

trong nước, và trên các nền sàn đã được làm láng. 

Không thi công NIPPON INTERIOR PUTTY khi nhiệt độ thấp hơn 10oC và độ ẩm lớn hơn 

85%. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


