
 

 

 

PHỤ LỤC 01 

Ban hành kèm theo Quyết định số 188/2018/QTTC -  EPOXY  

THÔNG TIN DỰ ÁN PHƢƠNG ÁN VÀ KIỂM DUYỆT 

Tên dự án  Khảo sát và lập phương án  

Hạng mục  Kiểm soát  

Hệ sơn:  Lãnh đạo duyệt  

 

KHÁI QUÁT SƠN EPOXY 

VÀ 

QUY TRÌNH THI CÔNG SƠN SÀN EPOXY HỆ LĂN 

 

A/ KHÁI QUÁT SƠN EPOXY 

1) Mô tả & đặc trƣng 

Sơn phủ sàn công nghiệp Epoxy thể dung môi (gốc dầu) là loại sơn được tạo thành 

bởi hai thành phần, đó là hạt nhựa cao phân tử rắn và hạt nhựa Epoxy. Nó còn là hạt chất 

phủ có tính cấu thành tốt, bền, dẻo dai, độ mài mòn cao, tính hóa học mạnh và độ bám ưu 

việt. 

2) Ƣu điểm & ứng dụng  

* Ƣu điểm: 

- Kháng hóa chất và cơ học. 

- Kết dính tốt với bề mặt bê tông. 



 

 

- Kháng nước và dầu tốt. 

- Kinh tế cao. 

- Có thể phủ tiếp các lớp nhựa Epoxy sau 24 giờ. 

          - Thi công nhanh. 

* Ứng dụng: 

Dùng để tạo tính thẩm mỹ và bảo hộ nền nhà xi măng cho nhà xưởng, kho bãi, 

sàn tầng hầm, trạm xăng dầu,…. 

- Sàn công nghiệp vừa và nặng 

- Kho hàng và các khoan lắp ráp…. 

 

B/ QUY TRÌNH THI CÔNG SƠN  

I/ CÁC BƢỚC CẦN  KIỂM TRA TRƢỚC VÀ SAU KHI SƠN 

1) Kiểm tra điều kiện về môi trƣờng 

- Nhiệt độ không khí < 50 
o
C. 

- Độ ẩm không khí < 80 %. 

- Độ ẩm bề mặt < 5 % hoặc phụ thuộc vào thông số kỹ thuật của từng loại sơn. 

2) Kiểm tra bề mặt trƣớc khi sơn 

- Kiểm tra điều kiện chống thấm của sàn bê tông 

- Kiểm tra điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm bề mặt 

- Kiểm tra điều kiện về bụi bẩn, hóa chất, độ nhám bề mặt. 

- Chuẩn bị kỹ dụng cụ thi công. 

3) Dụng cụ và vật tƣ thi công                  



 

 

* Dụng cụ: 

- Máy mài cầm tay, dây điện  

- Máy hút bụi, máy mài công nghiệp. 

- Giầy đinh chuyên dụng, bàn cào răng chuyên dụng, bay thép,… 

- Cọ, ru lô, dao trét, súng phun 

- Cân định lượng. 

- Các dụng cụ cần thiết phục vụ thi công khác …. 

* Vật tƣ: 

- Bộ sơn lót/Bộ sơn mầu/Putty/Dung môi/Cát thạch anh 

 

4) Các bƣớc thi công 

Bước 1-  ử l  bề mặt bê tông sàn  

Bước 2- Vệ sinh hút bụi tạo nhám 

Bước 3- Sơn lót tạo lớp trung gian kết nối 

 

Bước 4- Sơn lớp màu lần thứ nhất  (nước 1) 

Bước 5- Sơn lớp phủ màu hoàn thiện (nước 2)  

(Tỉ lệ pha trộn: 10 % dung môi và cát thạch anh nếu cần) 

 

5) Dọn dẹp vệ sinh, nghiệm thu bàn giao 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


