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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐÓNG GÓI

Cung cấp tuổi thọ dài tương tự như chrome và vàng, đánh 
bóng để bề mặt mịn. Không chịu được thời tiết. Không chịu 
được mài mòn, do đó không thích hợp để phun lên các vật 
thể để sử dụng hàng ngày.

Gốc acrylic cao cấp. Chống nước và chất tẩy rửa nhà thông thường. Hiệu 
quả của độ bóng có thể thay đổi bằng cách chà xát mạnh hoặc lau. Màu 
sắc của sản phẩm tương tự như nắp. Bảo vệ rất tốt. Độ bóng rất cao. Độ 
bám dính tuyệt vời. Dòng chảy tốt, bề mặt nhẵn. Khô nhanh (Thời gian khô 
phụ thuộc vào nhiệt độ xung quanh, độ ẩm không khí và độ dày của lớp 
sơn được áp dụng).

Thích hợp cho tất cả các bề mặt mịn như kim loại, gỗ, thủy tinh và nhiều 
loại nhựa dẻo. Không thể thiếu cho các nhà xây dựng của các gian hàng 
hội chợ, trang trí, bán hoa, vv, mà còn cho các sản phẩm thủ công tại nhà, 
trang trí trong các khóa học và hội thảo.

METAL GLOSSY EFFECT

SƠN PHUN
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DUNG TÍCH

HỘP GIẤY

400 ml
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Hóa chất gốc                                          : Các chất đồng trùng hợp acrylic

Màu                                                         : Chrome, Vàng

Mùi                                                          : Dung môi

Độ bóng                                                  : Không đo được, >100      DIN 67530

Hiệu quả                                                 : Xấpxỉ 1,2 m2 (400 mL)

Thời gian khô (20 ° C và 50% R.H)     : Xấp xỉ 10 phút (Bụi khô)

Xấp xỉ 60 phút (Khô khi chạm vào)

Xấp xỉ 24 giờ (Có thể được đánh bóng)

Chịu nhiệt độ                                         : Lên đến 80°C
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