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Bế gấp



SƠN NƯỚC KHÁNG KHUẨN CAO CẤP

SƠN NỘI THẤT

AB clean

Sơn AB Clean của Kansai là loại sơn nước kháng 
khuẩn mang lại bề mặt hoàn thiện sáng mịn 
sang trọng cho công trình nội thất. Được thiết 
kế với công thức đặc biệt, AB clean có thể chống 
chịu chùi rửa nhẹ tạo nên bề mặt lí tưởng và yêu 
cầu vệ sinh thường xuyên.

•  Công nghệ Nano Bạc.
•  Khả năng kháng khuẩn tuyệt hảo.
•  Thành phần chứa thể nhũ cao cấp
•  Bề mặt hoàn thiện sáng mịn sang trọng.
•  Độ bền màu cao.
•  Ngăn ngừa nấm mốc tối ưu.

DÒNG SƠN SIÊU HẠNG

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT

Primer for interior

Sơn lót nội thất là loại sơn lót gốc nước có 
tính năng bảo vệ bề mặt khỏi hiện tượng 
phấn hóa và nở hoa. Sơn lót nội thất chịu 
được những bề mặt tương đối ẩm.

• Khả năng bám dính tốt
• Độ che phủ cao
• Ngăn ngừa hiện tượng phấn hóa và nở hoa

CHÚNG TÔI LUÔN QUAN TÂM ĐẾN MÔI TRƯỜNG

WE CARE ABOUT ENVIRONMENT



SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT

Primer for interior

Sơn lót nội thất là loại sơn lót gốc nước có 
tính năng bảo vệ bề mặt khỏi hiện tượng 
phấn hóa và nở hoa. Sơn lót nội thất chịu 
được những bề mặt tương đối ẩm.

• Khả năng bám dính tốt
• Độ che phủ cao
• Ngăn ngừa hiện tượng phấn hóa và nở hoa

DÒNG SƠN CAO CẤP

DÒNG SƠN TRUNG CẤP

SƠN NỘI THẤT BÓNG SIÊU CHÙI RỬA

Spring Clean

Spring Clean là sơn thể nhũ nội thất cao cấp 
với tính năng chùi rửa vượt trội, bề mặt hoàn 
hiện bóng sang trọng, thành phần chứa loại 
nhựa đặc biệt có thể chống bụi bẩn trong 
nhà, lý tưởng dành cho bề mặt yêu cầu vệ 
sinh thường xuyên.

•  Chịu được hơn 20.000 lần chùi rửa
•  Bề mặt hoàn thiện sáng, bóng láng mịn
•  Độ bền màu vượt trội
•  Ngăn ngừa nấm mốc tối ưu

SƠN NỘI THẤT BÓNG MỜ

Ultramatt

Ultramatt là loại sơn nội thất cao cấp mang 
lại bề mặt hoàn thiện mờ, mịn bền lâu. Sơn 
Ultramatt làm giảm sự phản xạ của ánh sáng 
mặt trời, tránh nhìn thấy của các bề mặt vữa 
không bằng phẳng.

•  Bề mặt hoàn thiện mịn mờ, sáng đẳng cấp
•  Khả năng chịu chùi rửa tốt
•  Độ bền màu tuyệt hảo
•  Ngăn ngừa nấm mốc tối ưu

SƠN NỘI THẤT MỜ

Eco Spring for interior

Eco Spring for Interior là loại sơn nội thất sử 
dụng cho những công trình nhà ở, mang lại 
bề mặt hoàn thiện mờ cổ điển, hạn chế sự 
phản chiếu của ánh sáng, tránh lộ ra mặt 
tường trát vữa không đồng đều.

•  Độ bám dính tốt
•  Khả năng che phủ vượt bậc
•  Chịu được bề mặt chứa kiềm
•  Ngăn ngừa nấm mốc tối ưu

SƠN NỘI THẤT TIÊU CHUẨN

Eco-V

Eco-V là sơn nội thất có hiệu quả kinh tế cao, 
mang lại bề mặt hoàn thiện mịn, mờ cổ điển, 
hạn chế sự phản chiếu của ánh sáng, che 
phủ khuyết điểm của bề mặt tường.

•  Hiệu quả kinh tế cao
•  Dễ thi công
•  Độ che phủ vượt bậc
•  Ngăn ngừa nấm mốc tối ưu

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT

Primer for interior

Sơn lót nội thất là loại sơn lót gốc nước có 
tính năng bảo vệ bề mặt khỏi hiện tượng 
phấn hóa và nở hoa. Sơn lót nội thất chịu 
được những bề mặt tương đối ẩm.

• Khả năng bám dính tốt
• Độ che phủ cao
• Ngăn ngừa hiện tượng phấn hóa và nở hoa

• Dễ lau chùi
• Bề mặt hoàn thiện mờ, sáng đẳng cấp
• Chống nấm và rêu mốc

SƠN NỘI THẤT DỄ LAU CHÙI

matte clean

Sơn nội thất dễ lau chùi Matte Clean là 
loại sơn nước cao cấp mang lại bề mặt 
hoàn thiện sáng mờ, mịn bền lâu và giúp 
dễ dàng lau chùi các vết bẩn dính trên bề 
mặt. Sơn giúp làm giảm phản xạ ánh 
sáng, tránh nhìn thấy các bề mặt không 
bằng phẳng trên tường.



SƠN NGOẠI THẤT

SƠN NGOẠI THẤT SIÊU HẠNG

Weathercoat DC10

Weathercoat DC10 là loại sơn cao cấp gốc 
acrylic, được sản xuất trên dây chuyền hiện 
đại với tính năng bảo vệ bề mặt vượt trội lên 
tới 10 năm khỏi bong tróc và ngăn sự phát 
triển của nấm mốc.

•  Bảo vệ bề mặt 10 năm
•  100% gốc nhựa acrylic
•  Chống nấm và rêu mốc
•  Giữ màu lâu bền
•  Che phủ vượt trội

SƠN LÓT NGOẠI THẤT ĐẶC BIỆT

nano sealer

Nano Sealer là sơn lót gốc nước cao cấp được 
thiết kế để bảo vệ bề mặt chống lại hiện 
tượng phấn hóa và nở hoa. 
Nano Sealer có thành phần chứa nhựa 
styrene acrylic đặc biệt với đặc tính hấp thụ 
các ion kiềm, cho phép thi công trực tiếp lên 
bề mặt bê tông mới và có độ kiềm cao.

• Độ kết dính tuyệt hảo
• Độ che phủ vượt trội
• Thi công được trên tường bê tông mới
• Khả năng chống nở hoa tốt, ngay cả trong môi 

trường có độ kiềm cao
• Thời gian hoàn thành công trình nhanh hơn 

khi thi công sơn lót và sơn phủ sớm
• Khả năng bám dính cao

DÒNG SƠN SIÊU HẠNG



DÒNG SƠN CAO CẤP

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM SIÊU HẠNG
NỘI NGOẠI THẤT

Primer sealer 1035

Sơn lót 1035 là sơn lót gốc nước cao cấp có 
tính năng bảo vệ bề mặt khỏi hiện tượng 
phấn hóa và muối hóa. Với thành phần chứa 
nhựa styrene acrylic, sơn lót 1035 có thể chịu 
được bề mặt ẩm nhẹ.

• Độ bám dính tốt
• Độ che phủ cao
• Ngăn ngừa hiện tượng phấn hóa và muối hóa

SƠN NGOẠI THẤT CHỐNG BÁM BỤI

Weathercoat

Weathercoat là sơn ngoại thất thể nhũ cao 
cấp gốc acrylic, chống chịu tốt với thời tiết 
nắng nóng khắc nghiệt và những cơn mưa 
xối xả, đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới gió 
mùa của Việt Nam, giúp bảo vệ bề mặt khỏi 
bong tróc, bay màu và nấm mốc.

•  Nhựa acrylic 100% - độ bền cao
•  Chống nấm mốc tuyệt hảo
•  Bền màu, che phủ tốt
•  Bề mặt hoàn thiện chai cứng - dễ dàng chùi rửa
•  Chống ẩm siêu hạng
•  Chống bám bụi tuyệt hảo

SƠN NGOẠI THẤT BẢO VỆ TỐI ĐA

Weathertop sheen

Weathertop Sheen của Kansai là loại sơn nước 
ngoại thất cao cấp gốc acrylic, có thể bảo vệ 
bề mặt trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt 
của khí hậu nhiệt đới.

•  Chống nấm và rêu mốc
•  Độ bền màu cao và che phủ tốt
•  Bề mặt hoàn thiện chai cứng

SƠN NGOẠI THẤT BÓNG

Eco-sheen

Eco-Sheen là sơn ngoại thất chất lượng cao, 
mang lại bề mặt hoàn thiện bóng và chai 
cứng, phù hợp cho các công trình nhà ở vùng 
khí hậu nhiệt đới.

•  Chống nấm và rêu mốc
•  Giữ màu lâu dài
•  Độ che phủ cao
•  Bảo vệ bề mặt khỏi tác động của thời tiết

SƠN NGOẠI THẤT MỜ

Eco Spring for exterior

Eco Spring for Exterior là loại sơn nước mang 
đến bề mặt hoàn thiện mờ cổ điển, tránh lộ ra 
mặt tường trát vữa không đồng đều và bảo 
vệ tường trong những điều kiện thời tiết khắc 
nghiệt nhất.

•  Độ bám dính tốt
•  Khả năng che phủ vượt bậc
•  Chịu được bề mặt chứa kiềm

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI - NGOẠI THẤT

Primer sealer 2 in 1

Sơn lót 2 trong 1 của Kansai là loại sơn lót gốc 
nước có tính năng bảo vệ bề mặt hoàn thiện 
khỏi hiện tượng phấn hóa và muối hóa. Sơn 
lót 2 trong 1 chịu được những bề mặt tương 
đối ẩm.

•  Độ bám dính tốt.
•  Độ phủ cao, màu sơn đẹp.
•  Sơn nước-ít mùi khó chịu.
•  Giúp phòng ngừa phấn hóa và nở hoa

DÒNG SƠN TRUNG CẤP



SƠN CO GIÃN CHE PHỦ VẾT NỨT

Weathercoat Elastomeric

Weathercoat Elastomeric là sơn thể nhũ cao 
cấp gốc acrylic có khả năng đàn hồi với chất 
lượng vượt trội, mang lại bề mặt hoàn thiện 
mềm mịn, ít sáng bóng. Sản phẩm có thể bảo 
vệ bề mặt chống chịu khí hậu nhiệt đới khắc 
nghiệt, đặc tính đàn hồi cao, có thể che phủ 
những vết nứt trên bề mặt.

•  Chống chịu thời tiết vượt trội
•  Đặc tính đàn hồi cao
•  Khả năng thoát ẩm tốt
•  Ngăn ngừa rêu và nấm mốc
• Chống lại tình trạng cacbonat hóa và sự 

xuống cấp của xi măng
•  Bám dính cao, che phủ vượt trội, chịu chùi 

rửa tốt
•  Khả năng co giãn 400%

SƠN GAI SẦN

Texcoat

Texcoat là sơn phủ gốc nhựa acrylic, được 
sản xuất với công nghệ hiện đại tạo nên 
hiệu ứng tự nhiên và đặc biệt, mang tính 
thẩm mỹ và chất lượng cao cho công trình, 
phù hợp với bề mặt nội và ngoại thất cho 
các công trình nhà ở, chung cư, bệnh viện, 
tòa nhà cao tầng…

•  Họa tiết đa dạng trên bề mặt
•  Khả năng bám dính tốt trên nhiều bề mặt
•  Kháng nước và hóa chất
•  Ngăn ngừa rêu và nấm mốc
•  Khô nhanh

SƠN CHỐNG THẤM 1 THÀNH PHẦN

AQUA Shield

Sơn Aqua Shield của Kansai là loại sơn thể 
nhũ cao cấp gốc acrylic mang lại bề mặt 
hoàn thiện mềm mịn, ít bóng. Thiết kế với 
công thức đặc biệt có khả năng chống thấm 
nước, che phủ các vết nứt và ngăn chặn sự 
sinh trưởng của nấm mốc.

• Đặc tính chống thấm tuyệt hảo, kháng nước 
tuyệt đối

• Tính đàn hồi/ co giãn tốt 
• Dễ thi công – sơn một thành phần (không 

chứa xi măng)
• Chống lại sự sinh trưởng của rêu và nấm 

mốc hiệu quả
• Chống bám bẩn tối đa
• Độ che phủ cao
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BỘT TRÉT

Premium skimcoat for interior
BỘT TRÉT NỘI THẤT CAO CẤP

• Không cần chà nhám
• Độ che phủ vượt trội
• Dễ thi công
• Thân thiện với môi trường
• An toàn sức khỏe

Eco skimcoat for interior
BỘT TRÉT NỘI THẤT TIÊU CHUẨN

• Dễ dàng chà nhám
• Màu sắc trắng vượt trội
• Độ phủ tốt
• Dễ thi công

Premium skimcoat for exterior
BỘT TRÉT NGOẠI THẤT CAO CẤP

•  Không cần chà nhám
•  Độ che phủ cao
•  Thân thiện với môi trường
•  An toàn sức khỏe
•  Dễ thi công

Eco skim coat for all
BỘT TRÉT NỘI - NGOẠI THẤT TIÊU CHUẨN

•  Dễ dàng chà nhám
•  Màu sắc trắng vượt trội
•  Độ phủ tốt
•  Dễ thi công

NỘI THẤT

NGOẠI THẤT

Bế gấp



Hotline: 0933 44 7979
Email: Info@kansaipaint.com.vn

www.kansaipaint.com.vn

Nhà máy:
KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên 

ĐT: (+84.221) 3980 456 | Fax: (+84.221) 3980 455

Văn phòng Hà Nội:
Tầng 3, Tòa nhà 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (+84.24) 3939 3676

Chi nhánh miền Nam:
Số 35, Đại Lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

ĐT: (+84.274) 376 3949 | Fax: (+84.274) 376 3948

Chi nhánh Đà Nẵng:
Đường số 2, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

ĐT: (+84.236) 3737 888 | Fax: (+84.236) 3736 376

CÔNG TY TNHH SƠN KANSAI-ALPHANAM

Ra đời từ năm 1918, tập đoàn sơn Kansai là một trong những nhà sản xuất vật liệu phủ lớn nhất và 
thành công nhất tại Nhật Bản. Qua gần một thế kỷ hoạt động và phát triển, tập đoàn đang sở hữu 35 
công ty con và chi nhánh trên 20 quốc gia, đứng trong top đầu các thương hiệu sơn trên toàn cầu, 
trang trí và bảo vệ rất nhiều công trình lớn trên toàn thế giới.
 
Sơn Kansai có thế mạnh trong việc kết hợp kinh doanh và bảo vệ thiên nhiên, ứng dụng công nghệ 
chuyên biệt vào các sản phẩm thân thiện với môi trường nhờ những nghiên cứu và phát triển đi đầu 
trong ngành công nghiệp sơn.
 
Bằng niềm tin và sự nỗ lực không ngừng, sơn Kansai luôn cam kết cung cấp chất lượng tốt nhất và 
giá trị bền vững cho mọi công trình.

Trong lĩnh vực trang trí, Kansai đang phát triển các công nghệ ứng dụng màu sắc giúp nâng cao khả 
năng chống chọi thời tiết và tăng tính bền màu.Chúng tôi không ngừng nâng cao hiệu quả của quá 
trình phối màu bằng cách nghiên cứu và đưa vào áp dụng hệ thống phối màu tự động.
 
Sơn trang trí của Kansai không chỉ có có chức năng bảo vệ công trình nhà ở và các tòa nhà xây dựng 
mà còn có tính thẩm mỹ rất cao, nhiều dòng sơn phong phú với các tính năng, hiệu ứng đa dạng.
 
Sơn trang trí được sử dụng gần gũi trong điều kiện sinh hoạt của con người, vì vậy các sản phẩm sơn 
của Kansai luôn đặt tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường lên hàng đầu.
 

SƠN TRANG TRÍ KANSAI

NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH THỨC CLB. MANCHESTER UNITED

Bế gấp


