
BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHUẨN ĐỘ BỀN MÀNG SƠN PHỦ  
POWDER COATING DURABILITY STANDARD DESCRIPTION 

 

Mã sản phẩm 
Product codes 

Hiệu ứng bề mặt 
Finishing effect 

available 

Ứng dụng 
Applications 

Tiêu chuẩn 
Standard 
/criteria 

Đặc tính màng sơn/ Coating 
characteristics 

Ngoài trời P Series –Độ bền 5 năm 
Exterior P series 5 years guarantees 

P9041T 
P9073T 

Nhám cát /Texture 
Bóng/Gloss 
Mờ/ Matt 

Thiết bị gia dụng/ Home Appliances 
Trang trí ngoại thất/ Exterior furnitures 
Automotive & Transport/ Phương tiện vận tải 
Fixtures & Accessories/ Linh kiện, phụ kiện 

AAMA 2603 
 

Độ bền thời tiết ưu việt/ Excellent 
weathering properties 

Ngoài trời siêu bền P Series – Độ bền 10 năm 
Superdurable P series 10 years guarantees 

P9033TF 
Nhám cát mịn/ 
Fine texture 

Mặt dựng công trình/ Building cladding, Curtain wall 
Công trình kiến trúc/ Architectural projects 
Industrial equipments/ Thiết bị công nghiệp 

AAMA 2604 
Chống chịu tốt các điều kiện thời tiết khắc 

nghiệt/ Resistant to severe weather 
conditions 

S Series – Độ bền 10~15 năm 
Ultra durable S series 10~15 years guarantees 

S9068TF Bán mờ/ Semi gloss 

Kết cấu thép/ Steel structure 
Ứng dụng sơn phủ yêu cầu độ bền thời tiết vượt 
trội/ Coatings purposes requiring extreme weather 
exposure durability. 

AAMA 2605 
Khả năng kháng UV và độ ẩm vượt trội/ 

Endure intense levels of UV radiation and 
erratic degrees of humidity 

PRE Series – Sơn lót kẽm hệ Epoxy  
PRE Series - Zinc primer 

PRE9010A Bán mờ/ Semi gloss 
Sơn bảo vệ công trình chịu tác động sương muối 
Protective coating against salty environment 

ASTM B117 
Khả năng chịu ăn mòn cao (500-1000 giờ) 
Excellent abrasion and scratch resistance 

(500-1000hr salt fog) 

 
GHI CHÚ: Thông tin đề cập trong bảng thông số này được kiểm tra và đo đạc chính xác trong điều kiện tiêu chuẩn. Người sử dụng cần tham khảo các tài liệu kỹ thuật của từng sản phẩm cụ thể để xác định 

điều kiện phù hợp nhất cho từng ứng dụng đặc thù. / All given information and technical advice in this material is provided in good faith but without warranty, and this also applies where proprietary rights 

of third parties are involved. Our advice does not release customer from the obligation to verify the information currently provided and to test our products as to their suitability for the intended processes 

and uses. The application, use and processing of our products and that manufactured by customer on the basis of our advice are beyond our control and, therefore, entirely on customer’s responsibility. 


