
Giải pháp sơn phủ chuyên dụng dành cho sàn gỗ

SÀN GỖ 



TEKNOS/ DANH MỤC SẢN PHẨM DÀNH CHO VÁN SÀN

GIẢI PHÁP SƠN PHỦ
CHUYÊN DỤNG DÀNH CHO SÀN GỖ

Hệ thống sơn phủ của Teknos sử dụng để hoàn thiện sàn gỗ được thiết kế để nhấn mạnh tính tự nhiên của vật liệu gỗ và 
bảo vệ sàn gỗ tránh bị hao mòn hàng ngày một cách hiệu quả. Mọi sản phẩm sơn phủ của chúng tôi được phát triển để cung 
cấp lớp phủ có chất lượng cao và độ bền vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng rộng rãi và phù hợp nhiều quy trình.

Chúng tôi luôn có sẵn các giải pháp hoàn thiện đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách cho dù đó là sàn có độ bóng cao hay 
bóng mờ, có bề mặt hở sớ hay lấp sớ, kiểu dáng cổ điển hay hiện đại. Với sản phẩm đa dạng gốc dầu, sơn UV hay WB (gốc 
nước), chúng tôi cung cấp giải pháp hoàn thiện đáp ứng mọi yêu cầu về sàn gỗ của quý khách. Tùy theo yêu cầu, chúng tôi có 
thể cung cấp sản phẩm sơn phủ riêng phù hợp với quy trình sản xuất của quý vị.

SÀN GỖ DÂN DỤNG 

HIỆU QUẢ
Giải pháp tối ưu hóa cho từng m2 ván sàn của hệ thống sơn tiêu chuẩn đem lại nét thẩm mỹ và tính hiệu quả cao. Hiện nay có 
nhiều giải pháp cho bề mặt ván sàn hở sớ hay lấp sớ với nhiều độ bóng khác nhau tùy theo yêu cầu.

CHẤT LƯỢNG CAO
Giải pháp sơn chất lượng cao được thiết kế theo từng yêu cầu cụ thể không chỉ đáp ứng yêu cầu cho bề mặt ván sàn hở sớ hay 
lấp sớ, mà còn tạo ra hiệu ứng khác nhau cho bề mặt gỗ tự nhiên, có phong cách thiết kế cổ điển hay hiện đại, độ bóng từ bóng 
cao đến bóng mờ với hiệu suất cao.

GIỚI THIỆU CÁC QUY TRÌNH SƠN CHO VÁN SÀN:
Đối với quy trình sản xuất ván sàn công nghiệp.

Uvilux Sealer 244 / 248

Uvilux Filler 237 

Uvilux Duro Sealer 240 ≥ 25g/m²

≥ 15g/m²

≥ 25g/m²

Khả năng chống mài mòn
EN 438-2.6 (S33) : IP ≥ 1.000  

Khả năng chống trầy xước
EN 438-2.25  :  ≥ Mức bảo vệ 2

Khả năng chống va đập
EN 438-2.20  :  ≥ 1N

Khả năng chống vết ố
EN 438-2.26 : 5

Khả năng bám dính của lớp sơn
EN ISO 2409 : Cấp 0

Teknolux Aqua Primer 239 / 240 ≥ 8g/m²

*  Khối lượng áp dụng thay đổi tùy theo điều kiện cụ thể. Quy trình trên có thể điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể của quý khách.

Tuyên bố khước từ trách nhiệm: Hiệu quả có thể khác nhau phụ thuộc vào quy trình được áp dụng chính xác, quy trình sơn và khối lượng sử dụng và chất lượng của mẫu gỗ (đặc tính bề mặt).

VÁN SÀN BÓNG MỜ 

Tính hiệu quả 
Sơn phủ cho ván sàn của Teknos có 
khả năng chống mài mòn cao, có thể 
đạt mức hiệu quả mong muốn thông 
qua việc lựa chọn danh mục sản 
phẩm của Teknos với quy trình sơn 
thích hợp. 

Quy trình đơn giản & dễ sử dụng
Sơn phủ ván sàn của Teknos đơn giản và dễ sử 
dụng cho quy trình sản xuất ván sàn công 
nghiệp sử dụng trục lăn sơn, sản phẩm có tính 
linh hoạt có thể sử dụng với hầu hết các loại vật 
liệu gỗ thông dụng, ngay cả những loại vật liệu 
có tính thách thức cao và cần một lớp phủ dày 
để che các vết nút, hoặc khe nối (kết hợp với 
sản phẩm putty phù hợp).

Tính bền vững
Hệ thống sơn phủ của Teknos không 
có hoặc có hàm lượng VOC rất thấp và 
không chứa kim loại nặng. Cách sống 
lành mạnh hiện nay là có thể quản lý 
với sự kết hợp giữa các sản phẩm gắn 
liền với thiên nhiên, khả năng bảo vệ 
lâu bền và bảo trì dễ dàng với các giải 
pháp bền vững của Teknos.

Uvilux Sealer 244 / 248

Uvilux 240 / 252 ≥ 12g/m²

≥ 15g/m²



Tổng quan về quyền lợi của khách hàng

 • Màu sắc và hiệu ứng riêng làm gia tăng giá
trị cho sản phẩm ván sàn của quý vị  

 

•

 

Dễ dàng sử dụng bằng cách dùng chổi quét 
hoặc trục lăn 

• Đáp ứng yêu cầu về màu sắc
• Màu sắc đẹp, ổn định  và có chất lượng cao

TEKNOS/ DANH MỤC SẢN PHẨM DÀNH CHO VÁN SÀN

SÀN GỖ CÓ TẦN SUẤT SỬ DỤNG ÍT 

SÀN GỖ CÓ TẦN SUẤT SỬ DỤNG ÍT
Sản phẩm của Teknos tạo ra giá trị lớn nhất có thể cho sản phẩm sàn gỗ và đảm bảo sàn gỗ luôn đạt tính thẩm mỹ và độ bền 
cao. Sản phẩm của Teknos là giải pháp lý tưởng cho sàn gỗ sử dụng cho mục dích thương mại hay dân dụng với tần suất sử 
dụng ít như tầng hầm, khu vực văn phòng quy mô nhỏ hoặc các căn hộ có giá trị thấp.

SÀN GỖ CÓ TẦN SUẤT SỬ DỤNG CAO
Sản phẩm của Teknos tạo ra các đặc tính và chức năng riêng biệt nhằm duy trì vẻ đẹp ban đầu của sàn gỗ và hạn chế sự hao 
mòn do tần suất sử dụng cao. Phù hợp cho những khu vực có tần suất sử dụng cao như khách sạn, nhà hàng, trung tâm 
thương mại, văn phòng công ty quy mô lớn và khu vực công cộng.

Lưu ý: Bảng thông tin sản phẩm trên không thay thế cho tài liệu kỹ thuật (Technical Datasheets - TDS). Vui lòng đọc kỹ tài liệu kỹ thuật trước khi sử dụng sản phẩm.

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GIỚI THIỆU CÁC QUY TRÌNH SƠN CHO VÁN SÀN:
Đối với quy trình sản xuất ván sàn công nghiệp.

Uvilux Sealer 244

Uvilux Filler 237 / Uvilux Putty 247 

Uvilux Duro Sealer 260 ≥ 50g/m²

≥ 18g/m²

≥ 30g/m²

Teknolux Aqua Primer 239 / 240 ≥ 8g/m² Khả năng chống trầy xước
EN 438-2.25  :  ≥ Mức bảo vệ 2

Khả năng chống va đập
EN 438-2.20  :  ≥ 2N

Khả năng chống vết ố 
EN 438-2.26 : 5

Khả năng bám dính của lớp sơn
EN ISO 2409 : Cấp 0

*  Khối lượng áp dụng thay đổi tùy theo điều kiện cụ thể. Quy trình trên có 
    thể điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể của quý khách.

Tuyên bố khước từ trách nhiệm: Hiệu quả có thể khác nhau phụ thuộc vào quy trình được áp dụng chính xác, quy trình sơn và khối lượng sử dụng và chất lượng của mẫu gỗ (đặc tính bề mặt).

VÁN SÀN BÓNG MỜ 

Uvilux 244 ≥ 18g/m²

màuChức năng & Đặc tính 
(Đặc tính chất lượng)

Tên sản phẩm Độ bóng 
%

Không áp dụng

Màu pha 
sẵn tại 

nhà máy
TEKNOLUX AQUA PRIMER 239 Không 

áp dụng
•  Có độ bám dính vượt trội và có khả năng ngăn chặn thẩm thấu các chất làm loãng lớp sơn lót UV. 
•  Được khuyến cáo sử dụng cho gỗ dầu như gỗ Teak hoặc IPE. 
•  Độ nhớt thấp hơn và phù hợp với trục lăn mềm "sponge roller" & hàm lượng tinh màu cao hơn.

Không 
áp dụng

Không 
áp dụng

Chức năng

Barrier coat 
or insulator

TEKNOLUX AQUA PRIMER 240 Không 
áp dụng

•  Có độ bám dính vượt trội và có khả năng ngăn chặn thẩm thấu các chất làm loãng lớp sơn lót UV. 
•  Được khuyến cáo sử dụng cho gỗ dầu như gỗ Teak hoặc IPE. 
•  Độ nhớt cao và phù hợp với trục lăn mềm “” soft roller””.

Barrier coat 
or insulator

Màu pha 
sẵn tại 

nhà máy

UVILUX PUTTY 1465-10/20
•  Sơn UV putty sử dụng với đèn UV 100% với 0% VOC. 
•  Sơn một thành phần, không giới hạn thời hạn sử dụng. 
•  Có thể lấp đầy lỗ sâu 12mm* với tốc độ lên tới 100 m/phút.

Filling

Màu sắc

Clear

Clear

10 - Clear
20 - Pigmented

UVILUX FILLER 237 Filling Clear •  Khả năng lấp vượt trội và dễ chà nhám. Không áp dụng
Không 
áp dụng

Không 
áp dụng

UVILUX DURO SEALER 240 •  Tạo độ cứng và khả năng chống mài mòn vượt trội.
•  Được thiết kế cho các sàn gỗ dân dụng.

Sealing Clear

UVILUX DURO SEALER 260 Không 
áp dụng

•  Độ cứng và khả năng chống mài mòn vượt trội.
•  Được thiết kế cho sàn gỗ thương mại.

Sealing Không 
áp dụng

Clear

UVILUX SEALER 212 Không áp dụng•  Có độ trong suốt cao, tạo độ cứng tốt, vượt qua các bài test cao bằng bút chì về độ cứng.Sealing Không áp dụngClear

UVILUX SEALER 239 Không áp dụng•  Công thức không chứa Alox, có đặc tính lấp cao và độ cứng vượt trội. Sealing Không áp dụngClear
UVILUX SEALER 244 •  Khả năng lấp vượt trội và dễ chà nhám.Sealing Không áp dụngClear Không áp dụng
UVILUX SEALER 248 Không áp dụng•  Tiết kiệm chi phí với đặc tính lấp tốt và dễ chà nhám.Sealing Không áp dụngClear
UVILUX SEALER 251 •  Khả năng lấp cao  cho bề mặt có độ bóng mờ.Sealing Không áp dụngClear Không áp dụng
UVILUX OIL 297 •  Lớp sơn phủ cuối cùng tạo bề mặt gổ đẹp, giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên và ấm của gỗ. Final coat Không áp dụngClear 10%

UVILUX 212-05 •  Sơn phủ UV có độ bóng mờ. Final coat Không áp dụngClear <10%

UVILUX 213-50 •  Sơn phủ có hoạt tính cao, có tính linh hoạt đàn hồi nhưng tạo độ cứng cao. Final coat Không áp dụngClear 10%

UVILUX 240-10

•  Sơn phủ chống trầy xước có hoạt tính cao và hiệu suất vượt trội.

Final coat Không áp dụngClear 10%

UVILUX 244-10 •  Sơn phủ có hoạt tính cao. 
•  Có khả năng bao phủ tốt, không làm thay đổi bề mặt sàn.    Final coat Không 

áp dụngClear 10%

UVILUX 252-10

•  Sơn phủ chống chầy xước HPC. 

Final coat Không áp dụngClear 10%

BẢNG MÀU 
Teknos cung cấp nhiều hệ thống màu bao gồm màu Hydro, màu Hydro UV và 
màu UV cho phép linh hoạt trong việc tạo ra nhiều màu sắc và hiệu ứng khác 
nhau cho sàn gỗ, nâng cao thêm giá trị nội thất của khách hàng.

Là khách hàng của Teknos, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn. Chúng tôi cung cấp các 
màu được pha sẵn tại nhà máy ở Malaysia hoặc bột màu để pha màu tại nhà 
máy của bạn.

Tất cả quy trình sơn của Teknos đều có thể điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng. Vui lòng liên hệ với Đại diện 
bán hàng của Teknos để biết thêm thông tin chi tiết.

UVILUX PUTTY 247 Filling •  Hoạt tính cao và dễ chà nhám.
•  Khả năng lấp kín vượt trội và được khuyến cáo sử dụng cho quy trình lấp sớ gỗ.Transparent Không 

áp dụng
Không 
áp dụng

Uvilux 240 / 252 ≥ 12g/m²

Kiểm tra độ chịu lực bong tróc của màng sơn
TC 01 : ≥ 20N

Khả năng chống mài mòn
EN 438-2.11 (S42) : IP ≥ 1.000



ISO PUDAE SED ET ES EA NIM
AGNIS

Teknos là một công ty cung cấp giải pháp sơn toàn cầu có hoạt động kinh doanh trên 
20 quốc gia ở Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ. Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại sơn 

và chất phủ cho ngành công nghiệp gỗ, ngành xây dựng và người tiêu dùng.

Chúng tôi luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng tìm ra giải pháp thích hợp để đáp ứng mọi nhu cầu. 
Tích góp kinh nghiệm qua nhiều nghiên cứu và phản hồi từ các thị trường trên thế giới, chúng 

tôi không ngừng phát triển các sản phẩm của mình để đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng quý khách 
hàng. Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm qua nhiều thập niên trong lĩnh vực sản xuất sơn phủ, 

sản phẩm của chúng tôi có thể giải quyết mọi thử thách trong lĩnh vực sơn phủ bảo vệ các vật liệu và 
công trình trong mọi điều kiện thời tiết.

Giải pháp đáp ứng nhu cầu đa dạng đồng thời không gây tổn hại và thân thiện với môi trường là tiêu chí 
hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi luôn đi theo mục tiêu tạo ra một thế giới xanh bền vững bằng việc 

không ngừng phát triển các giải pháp sơn phủ thông minh và an toàn cho sức khỏe - thân thiện với môi 
trường, kết hợp với kỹ thuật tiên tến để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ vật liệu và các công trình xây dựng. 

Teknos luôn hợp tác chặt chẽ với khách hàng. Teknos được thành lập vào năm 1948 
và là một trong những công ty gia đình lớn nhất của Phần Lan.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web 
www.teknos.vn.

TEKNOS (M) SDN. BHD.
(formerly known as Teknos Treffert (M) Sdn. Bhd.)
PLO 577 JALAN KELULI 8
KAWASAN PERINDUSTRIAN PASIR GUDANG
81700 PASIR GUDANG, JOHOR, MALAYSIA 
T: +607 251 5115       F:+607 251 3115
INFO.MALAYSIA@TEKNOS.COM

We make the world 
last longer


