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THƯ NGỎ TỪ BAN GIÁM ĐỐC
Welcome Letter 
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Dear our Customers and Partners, 

Firstly, on behalf of Falcon Coatings Vietnam and its staff, 
I would like to send you my warm greetings and best 
wishes.

2019 has marked a significant milestone in the 
development of Falcon Coatings Vietnam since its 
establishment 10 years ago. We have always keep in mind 
that success is built on trust. Therefore, all of our services 
are meant to deliver the best quality possible and satisfy 
our customer’s needs.

In line with this, we have invested in a large-scale 20.000 
m2 factory in Tien Son Industrial Zones, consisting of 
advanced assembly lines with capacity of 30 million litters 
paint and 20 thousand tons wall plaster per year which are 
sufficient to supply Vietnam market.

The development in both quality and quantity of Falcon 
products has enhanced its competitive strength on the 
domestic market, which then fostering other Vietnamese 
companies to seek for the direction of innovation in the 
times of modernization in our country. Given our sound 
investment in technology and human resources as well 
as our compliance with ISO quality management system, 
Falcon products are believed to meet the growing 
demands of customers with the best quality and most 
reasonable prices. In addition, we also joint venture with 
the longstanding paint company of the US to import the 
solution products such as: the Elastomeric 300, Elastic 150, 
Filler 2X, DuraPoxy 3000, Inter 201, the 2 coating paint 
system (the paints do not need primer layer), Ceramic 
801, ...
Our current success is not solely due to our relentless 
effort but rather thanks to the support of our dearest 
customers and partners. 

On behalf of Falcon Coatings Vietnam, again I would like 
to express my gratitude to our Partners and Customers 
for your precious support during the past time and look 
forward to receiving your trust and cooperation in the 
future. Together we build a sustainable and civilized 
business community.
Yours faithfully,

General Director
Van Ngo Thi Hong (Mrs.)

Quý đối tác và khách hàng thân mến,

Đầu tiên, thay mặt cho toàn thể cán bộ, nhân viên của Falcon 
Coatings Việt Nam, tôi xin được gửi tới quý vị lời chúc sức 
khỏe và thịnh vượng.

Năm 2019 đánh dấu một bước phát triển vô cùng quan trọng 
của Falcon Coatings Việt Nam, sau hơn 10 năm không ngừng 
phấn đấu và xây dựng.  Chúng tôi đã luôn tâm niệm rằng 
thành công chỉ có được từ sự tín nhiệm. Do đó, mọi dịch vụ 
của FALCON đều hướng đến sự hài lòng của khách hàng cũng 
như đạt được chất lượng tốt nhất.

Công ty cổ phần Falcon Coatings Việt Nam đã đầu tư xây 
dựng nhà máy với quy mô 20.000m2 tại KCN Tiên Sơn bao 
gồm văn phòng điều hành, nhà ăn nhà nghỉ công nhân, các 
phân xưởng sản xuất sơn nước, sơn dầu và bột trét tường, sử 
dụng dây chuyền công nghệ hiện đại đạt công suất 30 triệu 
lít sơn và 20 ngàn tấn bột trét tường một năm. Với chất lượng 
đạt chuẩn, đủ khả năng cung cấp cho toàn bộ thị trường Việt 
Nam.

Sự phát triển cùng lúc cả về chất và lượng của sản phẩm 
mang thương hiệu Falcon không chỉ làm tăng sức cạnh tranh 
nội địa trong ngành vật liệu xây dựng nói riêng mà còn góp 
phần thúc đẩy các doanh nghiệp Việt tự tìm kiếm hướng đổi 
mới trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước 
nói chung. Với sự đầu tư bài bản về dây truyền công nghệ 
và chú trọng yếu tố con người, và đặc biệt tuân thủ quản lý 
hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, các sản 
phẩm mang thương hiệu Falcon luôn đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của sản phẩm sơn trang trí với chất lượng tốt nhất 
và giá cả cạnh tranh nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn liên doanh 
với tập đoàn sơn lâu đời từ Mỹ để nhập khẩu các sản phẩm 
sơn giải pháp như: Sơn Đàn Hồi Chống Nứt, Sơn Co Dãn, Sơn 
Lót Tạo Nền, Sơn Chống Trầy Xước và hệ thống Sơn 2 lớp, 
Sơn Không Cần Lót, Sơn men sứ siêu bền siêu cứng,… Những 
thành quả của ngày hôm nay, không chỉ là nỗ lực riêng của 
tập thể Falcon, mà còn nhờ có rất nhiều những ủng hộ và tin 
tưởng của các đối tác và khách hàng thân thiết. 

Thay mặt tập thể cán bộ công nhân viên của Falcon, tôi xin 
gửi lời cảm ơn chân thành và mong rằng, luôn được hợp tác 
cùng quý vị, để cùng tạo nên một cộng đồng tiêu dùng văn 
minh, bền vững.
Trân trọng,

Tổng giám đốc
Bà Ngô Thị Hồng Vân
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THẾ MẠNH CẠNH TRANH – LĨNH VỰC KINH DOANH
Our competitive strength - Key business activities
Là thương hiệu chuyên kinh doanh sơn, bột trét tường, 

vecni, dầu bóng… đã được khách hàng tin tưởng về chất 

lượng và dịch vụ chu đáo, Công ty cổ phần Falcon Coatings 

Việt Nam tự hào có nhà máy hiện đại, rộng lớn đủ năng 

lực sản xuất và cung cấp sản phẩm cho thị trường trong 

và ngoài nước. 

Chúng tôi chú trọng đầu tư xây dựng THƯƠNG HIỆU thông 

qua chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ, sự hài lòng 

của khách hàng.

Về nguyên liệu sản xuất: chúng tôi cam kết áp dụng 

nguyên tắc kiểm tra đầu vào khắt khe, tất cả các nguyên 

liệu sản xuất đều được nhập khẩu từ những tập đoàn hoá 

chất hàng đầu thế giới như Falcon (Mỹ), Nuplex (Austra-

lia), FFM (Hà Lan), Bas (Đức)… đảm bảo chất lượng đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao của sản phẩm sơn trang trí với 

chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh.

Về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm: chúng tôi luôn luôn 

tâm niệm: “Chất lượng là nền tảng”, chỉ tạo ra những 

dòng sản phẩm phù hợp với môi trường và khí hậu Việt 

Nam, đảm bảo an toàn cho sức khoẻ con người.

Về nhân lực: Yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững, 

điều quyết định cho sự tồn tại và phát triển của công ty 

là những con người có học vấn cao, được đào tạo tốt, có 

đạo đức, có văn hóa và biết cách làm việc có hiệu quả... 

Đây chính là giá trị cốt lõi tạo nên thành công của FALCON 

COATINGS VIỆT NAM JSC.

As a brand specializing in trading paint, plaster, 

varnish,... has been trusted by customers about the 

quality and attentive service, Falcon Coatings Vietnam 

Joint Stock Company is proud to have a large and 

modern factory. Having enough production capacity 

and supplying products to domestic and beyond.

We focus on investing in BRANDING through product 

quality, service quality, and customer satisfaction.

In terms of input materials,  we commit to strict 

examination process. All of our input materials are 

imported  from world-leading manufactures such 

as Falcon (USA), Nuplex (Australia), FFM (USA), 

Bas (Germany) etc. which meets the demanding 

requirements of decorating paint products with best 

quality and most reasonable prices.

In terms of technique and quality, we always bear in 

our mind that “Conscience for good quality”, that is, 

we only manufacture high-quality products which are 

suitable for Vietnamese climate and environment and 

good for users’ health.

Human resources: The key factor for sustainable 

development, the decisive factor for the company's 

existence and development are highly educated, well-

trained, ethical, cultured and knowledgeable people. 

how to work effectively ... This is the core value of 

FALCON COATINGS VIETNAM JSC's success.
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ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC & TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
Strategic Direction

Tầm nhìn:
Không hài lòng ở vị thế một công ty chỉ gia công sản xuất và kinh 
doanh sản phẩm cho thương hiệu nước ngoài, tập thể Công ty CP 
Falcon Coatings Việt Nam nỗ lực hết tâm huyết với mục tiêu vững 
vàng: trở thành thương hiệu sơn Việt Nam uy tín, được khách hàng 
trong và ngoài nước tin dùng, xuất khẩu ổn định ra những thị trường 
khó tính trong khu vực và trên thế giới. 

Our vission:
Not settling down to be a company which produces and distributes 
for foreign brands, Falcon Coatings Vietnam has been sparing no 
effort to become a prestigous Vietnamese brand which is trusted 
by domestic and international customers, with stable exports to 
strict markets in the Asian regions and beyond.

Giá trị cốt lõi:
Để luôn phát triển ổn định và đúng hướng, tập thể Công ty CP Falcon  
Coatings Việt Nam đã xác định những giá trị cốt lõi gồm: 
Tín – Tâm – Trí – Tốc – Tinh
Giữ chữ Tín với khách hàng và đối tác. Cam kết thực hiện và triển 
khai hiệu quả chiến lược kinh doanh trung và dài hạn, cùng khách 
hàng xây dựng và tạo ra những tài sản bền vững.
Tâm huyết với công việc và sản xuất. Thể hiện nét văn hóa trân 
trọng và đáp ứng nhu cầu, quyền lợi chính đáng của từng thành viên 
trong tập thể.
Dốc hết Trí lực vào việc phát triển bền vững. Cung cấp các sản phẩm 
- dịch vụ đẳng cấp với chất lượng quốc tế và am hiểu bản sắc từng 
địa phương, vùng miền. 
Cam kết đảm bảo Tốc độ sản xuất và tiến độ thi công. 
Chỉ tạo nên những sản phẩm Tinh: mang tính độc đáo và sáng tạo, 
có giá trị chất lượng  vượt trội.

Our core values:
With the aim of sustainable development, Falcon Coatings Vietnam 
has identified and committed to its core values including Trust – 
Conscience – Intelligence – Speed – Delicacy
We commit to build mutual trust with our customers and partners 
by deploying efficiently our medium-term and long-term business 
plans as well as joining partners to create sustainable assets.
We pay full attention to our work. Our culture is to satisfy the needs 
and benefits of every staff working for the company.
We use our collective intelligence in the most effective way to 
develop sustainably. We deliver high-class products and services 
with global quality and local understanding.
We commit to deliver at the highest speed.
We only provide best-quality products which are confirmed to be 
unique and excellent. 

Sứ mệnh:
Hoạt động trong ngành hóa chất – vật liệu xây dựng, 
chúng tôi ý thức rõ rệt những tác động dù nhỏ nhất 
cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái 
và đời sống của công nhân viên cũng như người dân tại 
khu vực nhà máy và sau đó là người tiêu dùng. Chính vì 
vậy, chúng tôi luôn luôn tâm niệm: Chất lượng là tâm 
huyết. Falcon Coatings Việt Nam chỉ tạo ra những dòng 
sản phẩm phù hợp với môi trường và khí hậu Việt Nam, 
đảm bảo an toàn cho sức khoẻ con người.

Our mission:
Operating in the field of chemicals and construction 
materials, we are fully aware of our impacts on 
ecosystem, the lives of our workers and locals, and 
the benefits of our customers. Hence, we always bear 
in our mind that “Conscience for good quality”, that is, 
we only manufacture high-quality products which are 
suitable for Vietnamese climate and environment and 
good for users’ health.

www.falcon.vn
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SẢN PHẨM MỚI

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

PRODUCT FEATURES

PACKING: 4.25 Liters & 17 Liters

FALCON INT INTER 201
Sơn nội thất bán bóng, không cần sơn lót











2 trong 1: vừa lót, vừa phủ
Dễ thi công - Dễ dặm vá
VOC thấp, không mùi
Dễ dàng vệ sinh, dùng trong nội thất

2 in 1: primer & coating
Can be stippled - Self Priming
Low VOC. odourless
Easy cleanup

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

QUY CÁCH: 1L & 4.25L & 15L

PRODUCT FEATURES

PACKING: 1 Liter & 4.25 Liters & 15 Liters

FALCON EXT & INT CERAMIC 801
Sơn phủ men sứ siêu bền, không cần sơn lót















Chống phai màu gấp 2 lần
Màng sơn bóng, siêu bền, siêu cứng 
Chống bám vệt bẩn trên bề mặt tường
Chống thấm tường, sàn vệ sinh, sân thượng, 
chống phồng rộp, chịu mài mòn cơ học cao
Màng sơn chịu quang hóa tốt, chịu được 
nhiệt độ thời tiết  cao

Anti-fading 2 times
Glossy paint film, super durable, super hard
Prevent stains on wall surfaces
Waterproof, blistering, high mechanical wear 
resistance
The paint film is good at photochemical
resistance, resistant to high temperatures

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM PRODUCT FEATURES

FALCON EXT ELASTOMERIC 300/313
Sơn đàn hồi chống nứt, không cần sơn lót

FALCON EXT ELASTIC 150
Sơn ngoại thất co dãn

















Màng sơn co dãn 150%, bền màu

Chống rêu mốc - Chịu được thời tiết lạnh

Độ bám dính và bền tuyệt vời

VOC thấp, không mùi - Dễ dàng vệ sinh

Paint film elastic up to 150%, fast color

Anti algae and fungus - Standing in cold

Excellent Adhesion & Excellent Durability

Low VOC, odourless - Easy cleanup

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

QUY CÁCH: 1L & 4.25L

PRODUCT FEATURES

PACKING: 1  Liters & 4.25 Liters

















Độ bám dính tốt, kháng kiềm pH13

Màng sơn đàn hồi lên đến 300%

Khả năng chống rêu mốc

VOC thấp, không mùi, có thể pha màu

Excellent adhesion, anti alkali pH13

Paint film elastic up to 300%

Anti-fungus and algae

Low VOC, odourless, tinting paint

QUY CÁCH: 1L & 4.25L PACKING: 1 Liters & 4.25 Liters
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ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

QUY CÁCH: 1kg & 4kg & 20kg

PRODUCT FEATURES

PACKING: 1kgs & 4kgs & 20kgs

FALCON EXT & INT WATERPROOF POLYMER  2X
Chống thấm polymer cho tường & sàn beton
















Dễ thi công, độ phủ cao, chịu ánh sáng tốt
Tạo màng POLYMER trực tiếp trên bề mặt 
tường và sàn bê tông
Không cần pha với xi măng, khả năng chịu 
nước cao hơn 2 lần chống thấm pha xi măng 
thông thườngthông thường
Chuyên dùng cho tường, sàn bê tông nhà vệ 
sinh, sàn bê tông seno, che lấp các vết nứt 
nhỏ …

Easy to apply, high coverage, good at photo-
chemical resistance
Create POLYMER film directly on the surface of 
wall and beton floor
No need to mix with cement, water resistance is 
2 times higher than normal waterproofing
Specialized for walls, toilet keton floors, seno 
beton floors, covering small cracks ...

FALCON TINTING WATERPROOFING - FU19
Chống thấm pha màu thế hệ mới
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Có rất nhiều màu sắc lựa chọn

 Chống ố vàng, chống thấm gấp 1.8 lần

 Không cần bột trét (bả), sơn lót 

QUY CÁCH: 4kg & 20kg

PRODUCT FEATURES

 There are many colors to choose

 Anti-stain, 1.8 times waterproofing

 No need putty, primers

PACKING: 4kgs & 20kgs

PRODUCT FEATURES



8 www.falcon.vn

NHÓM SƠN NGOẠI THẤT

FALCON EXT PLATINUM PICO
Sơn ngoại thất siêu bóng
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chống thấm cao

 Màng sơn bóng, siêu bền

 Chống nấm mốc

 Cơ chế tự làm sạch

QUY CÁCH: 1 L & 4.25 L

THÀNH PHẦN

 Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Acrylic cao cấp

 Bột phủ: Vô cơ

 Dung môi: Nước

 Phụ gia: Hoạt chất ZPT, chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

  Độ phủ: 13 - 15 m2/lít/lớp 

(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)

 Độ nhớt (KU):  100     5

 Bề mặt hoàn thiện: Siêu bóng 

PRODUCT FEATURES

 Reinforced water-repellent ability

 High paint film durable

 Anti-fungus and algae

 Self-cleaning ability

PACKING: 1 Liter  & 4.25 Liters 

INGREDIENTS

 Binder : Acrylic polymer emulsion

 Pigment: Inorganic

 Solvent:  Water

 Additives: ZPT active element, stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

 Spreading capacity: 13 - 15m2/liter/coat 

(depending on surface condition)

 Viscosity (KU): 100     5

 Finish surface:  Super sheen

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

QUY CÁCH: 1L & 4.25L & 15L

PRODUCT FEATURES

PACKING: 1 Liter & 4.25 Liters & 15 Liters

FALCON EXT CERAMIC 801
Sơn phủ men sứ siêu bền, không cần sơn lót















Chống phai màu gấp 2 lần
Màng sơn bóng, siêu bền, siêu cứng 
Chống bám vệt bẩn trên bề mặt tường
Chống thấm, chống phồng rộp, chịu mài mòn 
cơ học cao
Màng sơn chịu quang hóa tốt, chịu được 
nhiệt độ thời tiết  cao

Anti-fading 2 times
Glossy paint film, super durable, super hard
Prevent stains on wall surfaces
Waterproof, blistering, high mechanical wear 
resistance
The paint film is good at photochemical
resistance, resistant to high temperatures

THÀNH PHẦN & CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU INGREDIENTS & KEY QUALITY CRITERIA






















 


Loai nhựa : 100% Acrylic
Màu sắc : Trắng, pha màu được
Độ bóng : Bóng 34-38 @60
Số lớp thi công : 02 lớp cho mặt đứng
03 lớp cho mặt ngang
Thời gian khô ( tại 24  C, độ ẩm <50%): Khô bề
mặt : 2h, Sơn lớp kế: 4h
Độ phủ thực tế 8 -10 m  /kg/lớp cho tường đứng,
gỗ 05 -07 m  /kg/lớp cho sàn, cầu thang, ngói
Hàm lượng chất rắn theo khối lượng : 54%   2%
Độ dày đề nghị : 50 -100    m

Resin Type : 100% Acrylic
Color Range : White, custom tinted colors
Finish : Gloss 34-38 @60  gloss meter
Layers apply : 02 layers for the vertical surfaces 
03 layers for the horizontal surfaces
Drying Time (at 24  C, humidity <50%) To touch:
2 hours - apply the next coat 4 hours
Practical Coverage : Approx. 8-10 m  /kg /per coat 
for the vertical surfaces, natural wood
Approx. 05 -07 m  /kg /per coat for the horizontal 
surfaces, new title, stairs
Solid content by mass : 54%   2%
Film Thickness : 50 -100   m
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FALCON EXT TITANIUM NANO
Sơn ngoại thất bóng ngọc trai
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chống thấm cao                

 Ngăn ngừa nấm mốc

 Độ bền màu cao

QUY CÁCH: 1 L & 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

 Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Acrylic cao cấp

 Bột phủ: Vô cơ

 Dung môi:  Nước

 Phụ gia: Hoạt chất Nano, chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

  Độ phủ: 12 - 14 m2/lít/lớp 

(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)

 Độ nhớt (KU):  100     5

 Bề mặt hoàn thiện: Bóng ngọc trai 

PRODUCT FEATURES

 High reinforced water-repellent ability

 Anti-fungus and algae

 High color durability

PACKING: 1 Liter  &  4.25 Liters  &  17 Liters

INGREDIENTS

 Binder : Acrylic polymer emulsion

 Pigment: Inorganic

 Solvent: Water

 Additives: Nano active element, stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

 Spreading capacity: 12 - 14m2/liter/coat 

(depending on surface condition)

 Viscosity (KU): 100   5

 Finish surface: Semi gloss

FALCON TINTING WATERPROOFING - FU19
Chống thấm pha màu thế hệ mới
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Có rất nhiều màu sắc lựa chọn

 Chống ố vàng, chống thấm gấp 1.8 lần

 Không cần bột trét (bả), sơn lót 

QUY CÁCH: 4kg & 20kg

THÀNH PHẦN

 Nhựa nhũ tương Styrene Acrylic biến tính

 Bột độn : Picment đặc biệt

 Dung môi : Nước sạch

 Phụ gia : gốc silane, hoạt chất ZPT 

và chất ổn định, …

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

  Độ pH: 8.5    0.3
  Độ nhớt (KU): 95    2

  Hàm lượng chất rắn (% khối lượng): ≥ 50.0

PRODUCT FEATURES

 There are many colors to choose

 Anti-stain, 1.8 times waterproofing

 No need putty, primers

PACKING: 4kgs & 20kgs

INGREDIENTS

 Synthetic Styrene Acrylic Emulsion

 Powder : Special Picment

 Solvent : Water

 Additives : Silane base, ZPT active substance 

and stabilizer, ...

KEY QUALITY CRITERIA

 pH: 8.5    0.3

 Viscosity (KU) : 95   2

 Non-volatile content (% weight): ≥  50.0
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FALCON EXT ELASTOMERIC 300/313
Sơn đàn hồi chống nứt, không cần sơn lót

FALCON EXT ELASTIC 150
Sơn ngoại thất co dãn
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

QUY CÁCH: 1L & 4.25L

PRODUCT FEATURES

PACKING: 1 Liter & 4.25 Liters

















Màng sơn co dãn 150%, bền màu

Chống rêu mốc - Chịu được thời tiết lạnh

Độ bám dính và bền tuyệt vời

VOC thấp, không mùi - Dễ dàng vệ sinh

Paint film elastic up to 150%, fast color

Anti algae and fungus - Standing in cold

Excellent Adhesion & Excellent Durability

Low VOC, odourless - Easy cleanup

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

QUY CÁCH: 1L & 4.25L

PRODUCT FEATURES

PACKING: 1 Liter & 4.25 Liter

















Độ bám dính tốt, kháng kiềm pH13

Màng sơn đàn hồi lên đến 300%

Khả năng chống rêu mốc

VOC thấp, không mùi, có thể pha màu

Excellent adhesion, anti alkali pH13

Paint film elastic up to 300%

Anti-fungus and algae

Low VOC, odourless, tinting paint

THÀNH PHẦN & CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

CHỦ YẾU:

INGREDIENTS & KEY QUALITY 

CRITERIA:




























Loại nhựa : 100% Acrylic

Màu sắc : Trắng, có thể pha màu

Bề mặt hoàn thiện : Bóng mờ

Thời gian khô : Khô bề mặt: 2 giờ - Sơn lớp

kế tiếp: 4 giờ

Độ phủ thực tế : Khoảng 6 – 8 m2/lít

Độ dày đề nghị : Khô: 0.04 – 0.05 mm/lớp 

;ướt: 0.10 – 0.13 mm/lớp

Hàm lượng VOC : < 50 gam/lít

Binder: 100% Acrylic

Color Range: White, ready-mix and custom

tinted colors

Finish: Low Sheen 4 - 8 @ 60o (MPI Gloss Level 2)

Drying Time: To touch: 2 hours - To recoat: 4

hours

Spreading capacity: Appox. 6 - 8 m2/liter

Film Thickness: Wed: 4.0 - 5.0 mils/coat ; Dry: 1.5

- 2.0 mils/coat

VOC: < 50 grams per liter

THÀNH PHẦN & CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

CHỦ YẾU:

INGREDIENTS & KEY QUALITY 

CRITERIA:





























Loại nhựa : 100% Acrylic

Màu sắc : Trắng, pha màu được

Độ nhớt : 116 – 121 KU

Thời gian khô : Khô bề mặt: 2 giờ -

Sơn lớp kế tiếp: 4 giờ, sau đó chờ màng

sơn khô ( lưu hoá) từ 14-24 giờ mới sơn

lớp sơn màu sau cùng

Độ phủ thực tế : Khoảng 3 – 4 m2/lít

Độ dày đề nghị : 0.18 – 0.2 mm

Hàm lượng VOC : < 50 gam/lít

Binder: 100% Acrylic

Color Range: White, custom colors

Viscosity: 116 - 121 KU

Drying Time: To touch: 2 hours - To recoat: 4

hours, then waiting 14-24 hours for the drying

paint film before coating a finish color paint

Spreading capacity: Appox. 3 -4 m2/liter

Film Thickness: 16 - 20 mils per coat

VOC: < 50 grams per liter

NHÓM SƠN NGOẠI THẤT
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FALCON GREEN EXTERIOR
Sơn ngoại thất
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Màng sơn sáng mịn        

 Bền màu

 Hiệu quả

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

 Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Styrene Acrylic

 Bột phủ: Vô cơ

 Dung môi:  Nước

 Phụ gia: Hoạt chất chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

  Độ phủ: 10 - 12 m2/lít/lớp 

(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)

 Độ nhớt (KU):  100     5

 Bề mặt hoàn thiện: Mờ

PRODUCT FEATURES

 Light & smooth paint film  

 Color durable 

 Effectively

PACKING: 4.25 Liters  &  17 Liters

INGREDIENTS

 Binder : Acrylic polymer emulsion

 Pigment: Inorganic

 Solvent: Water

 Additives: Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

 Spreading capacity: 10 - 12m2/liter/coat 

(depending on surface condition)

 Viscosity (KU): 100   5

 Finish surface: Matt

FALCON EXT CLASSIC LATEX
Sơn ngoại thất bóng mờ
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Ngăn ngừa nấm mốc

 Bền màu

 Độ phủ cao

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

 Chất tạo màng:  Nhựa nhũ tương Acrylic

 Bột phủ:  Vô cơ

 Dung môi: Nước

 Phụ gia: Chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

  Độ phủ: 12 - 14m2/lít/lớp 

(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)

 Độ nhớt (KU):  100     5

 Bề mặt hoàn thiện: Màng sơn mịn 

PRODUCT FEATURES

 Anti-fungus and algae

 Color durability

 High opacity

PACKING: 4.25 Liters  &  17 Liters

INGREDIENTS

 Binder :  Acrylic polymer emulsion

 Pigment:  Inorganic

 Solvent: Water

 Additives: Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

 Spreading capacity: 12 - 14m2/liter/coat 

(depending on surface condition)

 Viscosity (KU): 100     5

 Finish surface:  Smooth
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NHÓM SƠN NỘI THẤT

FALCON INT SUPER SHEEN
Sơn nội thất siêu bóng

FALCON INT SEMI GLOSS
Sơn nội thất bóng ngọc trai

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chùi rửa tối đa

 Kháng khuẩn

 Màng sơn siêu bóng, sang trọng

QUY CÁCH: 1 L & 4.25L

THÀNH PHẦN

 Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Acrylic cao cấp

 Bột phủ: Vô cơ

 Dung môi: Nước

 Phụ gia: Hoạt chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

  Độ phủ: 12 - 14 m2/lít/lớp 

(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)

 Độ nhớt (KU):  100     5

 Bề mặt hoàn thiện: Siêu bóng 

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Màng sơn  bóng mịn như ngọc trai

 Độ phủ cao

 Chùi rửa tối đa

QUY CÁCH:  1 L & 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

 Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Acrylic cao cấp

 Bột phủ: Vô cơ

 Dung môi:  Nước

 Phụ gia: Hoạt chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

  Độ phủ: 12 - 14 m2/lít/lớp 

(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)

 Độ nhớt (KU):  100     5

 Bề mặt hoàn thiện: Bóng ngọc trai

PRODUCT FEATURES

 Highly washable

 Good anti-virus

 Super sheen finish, Luxury paint film

PACKING: 1 Liters & 4.25 Liters

INGREDIENTS

 Binder : Acrylic polymer emulsion

 Pigment: Inorganic

 Solvent:  Water

 Additives: Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

 Spreading capacity: 12 - 14m2/liter/coat 

(depending on surface condition)

 Viscosity (KU): 100     5

 Finish surface: Super sheen

PRODUCT FEATURES

 The paint film is as smooth as pearl

 High coverage

 Highly washable

PACKING: 1 Liter  &  4.25 Liters  &  17 Liters

INGREDIENTS

 Binder : Acrylic polymer emulsion

 Pigment: Inorganic

 Solvent:  Water

 Additives: Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

 Spreading capacity: 12 - 14m2/liter/coat 

(depending on surface condition)

 Viscosity (KU): 100   5

 Finish surface: Semi gloss
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FALCON INT EASY CLEAN
Sơn nội thất lau chùi
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Màng sơn mịn, nhiều màu sắc đẹp

 Độ phủ cao

 Lau sạch vết bẩn dễ dàng

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

 Chất tạo màng:  Nhựa nhũ tương Styrene  Acrylic

 Bột phủ:  Vô cơ

 Dung môi: Nước

 Phụ gia: Hoạt chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

  Độ phủ: 10 - 12 m2/lít/lớp 

(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)

 Độ nhớt (KU):  100     5

 Bề mặt hoàn thiện: Mờ 

PRODUCT FEATURES

 Smooth paint film, nice colors 

 High coverage

 Easy clean

PACKING: 4.25 Liters & 17 Liters

INGREDIENTS

 Binder :  Styrene Acrylic polymer 

 Pigment:  Inorganic

 Solvent: Water

 Additives: Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

 Spreading capacity: 10 - 12m2/liter/coat 

(depending on surface condition)

 Viscosity (KU): 100     5

 Finish surface:  Matt

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

PRODUCT FEATURES

PACKING: 4.25 Liter & 17 Liters

FALCON INT INTER 201
Sơn nội thất bán bóng, không cần sơn lót











2 trong 1: vừa lót, vừa phủ
Dễ thi công - Dễ dặm vá
VOC thấp, không mùi
Dễ dàng vệ sinh, dùng trong nội thất

2 in 1: primer & coating
Can be stippled - Self Priming
Low VOC. odourless
Easy cleanup

THÀNH PHẦN & CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU INGREDIENTS & KEY QUALITY CRITERIA
















Loại nhựa : Vinyl Acrylic
Màu sắc : Trắng, có thể pha màu được
Độ bóng : Mờ
Độ phủ thực tế : Khoảng 9 – 11 m2/lít
Độ dày đề nghị : 0.05 mm
(lớp sơn sau khi khô)
Hàm lượng VOC : < 35 gam/lít

Resin Type: Vinyl Acrylic
Color Range: White & custom tinted colors
Finish: Flat, <5 @ 60o (MPI Gloss Level 1)
Practical Coverage: Appox. 9 -11 m2/liter
Recommended Dry: 2.0 mils per coat
Film Thickness
V.O.C: <35 Grams per liter
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FALCON INT EXTRA WHITE
Sơn nội thất siêu trắng trần
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Màng sơn mịn, trắng sáng

 Độ phủ cao

 Che lấp hiệu quả

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

 Chất tạo màng:  Nhựa nhũ tương Styrene  Acrylic

 Bột phủ:  Vô cơ

 Dung môi: Nước

 Phụ gia: Hoạt chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

  Độ phủ: 10 - 12 m2/lít/lớp 

(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)

 Độ nhớt (KU):  100     5

 Bề mặt hoàn thiện: Mờ 

PRODUCT FEATURES

 Smooth paint film, white

 High coverage

 High spreading capacity

PACKING: 4.25 Liters & 17 Liters

INGREDIENTS

 Binder :  Styrene Acrylic polymer 

 Pigment:  Inorganic

 Solvent: Water

 Additives: Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

 Spreading capacity: 10 - 12m2/liter/coat 

(depending on surface condition)

 Viscosity (KU): 100     5

 Finish surface:  Matt

FALCON GREEN INTERIOR
Sơn nội thất
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Sáng mịn

 Bền màu

 Hiệu quả

QUY CÁCH: 17L

THÀNH PHẦN

 Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Acrylic

 Bột phủ: Vô cơ

 Dung môi:  Nước

 Phụ gia: Hoạt chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

  Độ phủ: 10 - 12 m2/lít/lớp 

(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)

 Độ nhớt (KU):  100    5

 Bề mặt hoàn thiện: Mờ

PRODUCT FEATURES

 Light & smooth paint film

 Color durable

 Effectively

PACKING: 17 Liters

INGREDIENTS

 Binder : Styrene Acrylic polymer 

 Pigment: Inorganic

 Solvent:  Water

 Additives: Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

 Spreading capacity: 10 - 12m2/liter/coat 

(depending on surface condition)

 Viscosity (KU): 100   5

 Finish surface: Matt

NHÓM SƠN NỘI THẤT
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NHÓM SƠN CHỐNG THẤM

FALCON TINTING WATERPROOFING - FU19
Chống thấm pha màu thế hệ mới
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Có rất nhiều màu sắc lựa chọn

 Chống ố vàng, chống thấm gấp 1.8 lần

 Không cần bột trét (bả), sơn lót 

QUY CÁCH: 4kg & 20kg

THÀNH PHẦN

 Nhựa nhũ tương Styrene Acrylic biến tính

 Bột độn : Picment đặc biệt

 Dung môi : Nước sạch

 Phụ gia : gốc silane, hoạt chất ZPT 

và chất ổn định, …

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

  Độ pH: 8.5    0.3
  Độ nhớt (KU): 95    2

  Hàm lượng chất rắn (% khối lượng): ≥ 50.0

PRODUCT FEATURES

 There are many colors to choose

 Anti-stain, 1.8 times waterproofing

 No need putty, primers

PACKING: 4kgs & 20kgs

INGREDIENTS

 Synthetic Styrene Acrylic Emulsion

 Powder : Special Picment

 Solvent : Water

 Additives : Silane base, ZPT active substance 

and stabilizer, ...

KEY QUALITY CRITERIA

 pH: 8.5    0.3

 Viscosity (KU) : 95   2

 Non-volatile content (% weight): ≥  50.0

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

QUY CÁCH: 1kg & 4kg & 20kg

PRODUCT FEATURES

PACKING: 1kgs & 4kgs & 20kgs
THÀNH PHẦN & CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU INGREDIENTS & KEY QUALITY CRITERIA

FALCON WATERPROOF POLYMER 2X
Chống thấm polymer cho tường & sàn beton










































Dễ thi công, độ phủ cao, chịu ánh sáng tốt
Tạo màng POLYMER trực tiếp trên bề mặt 
tường và sàn bê tông
Không cần pha với xi măng, khả năng chịu 
nước cao hơn 2 lần chống thấm pha xi măng 
thông thường
Chuyên dùng cho tường, sàn bê tông nhà vệ 
sinh, sàn bê tông seno, che lấp các vết nứt,...

Easy to apply, high coverage, good at photo-
chemical resistance
Create POLYMER film directly on the surface of 
wall and beton floor
No need to mix with cement, water resistance is 
2 times higher than normal waterproofing
Specialized for walls, toilet keton floors, seno 
beton floors, covering small cracks ...

Loại nhựa : 100% Acrylic
Màu sắc : Ghi nhạt
Độ bóng : Bóng 18-22 @60
Số lớp thi công : 02 lớp cho mặt đứng
03 lớp cho mặt ngang
Thời gian khô : ( tại 24  C, độ ẩm <50%)
Khô bề mặt: 2h (Sơn lớp kế: 2-4h)
Độ phủ thực tế : 8-10 m /kg/lớp cho tường 
đứng. 4-6 m /kg/lớp cho sàn ngang
Hàm lượng chất rắn theo khối lượng : 50%  2%
Độ dày đề nghị : 50-100    m 

Resin Type: 100% Acrylic
Color Range: Light gray
Finish : Gloss 18-22 @60   gloss meter
Layers apply : 02 layers for the vertical surfaces 
03 layers for the horizontal surfaces
Drying Time : (at 24  C, humidity <50%)  To touch: 
2 hours  -  apply the next coat 2 -4 hours
Practical Coverage : Approx. 8-10 m /kg/per coat 
for the vertical surfaces
Approx. 4-6 m /kg/per coat for the horizontal   
surfaces
Solid content by mass : 50%   2%
Film Thickness : 50 -100    m
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FALCON EXT SUPER WALL
Hợp chất chống thấm pha xi măng CT11A
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chống thấm tường, sàn nước, sân thượng,...

 Bảo vệ bê tông, xi măng

 Tăng độ bám dính

QUY CÁCH: 5kg & 20kg

THÀNH PHẦN

 Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Styrene Acrylic

 Bột phủ: Cát siêu mịn

 Dung môi: Nước

 Phụ gia: Gốc Silane, hoạt chất ZPT 

 và chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

  Độ phủ: 40 - 60 m2/lít/lớp

 (tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)

  Độ pH: 9.0   0.5
  Độ nhớt (KU): 70    5

  Hàm lượng chất rắn (% khối lượng): ≥ 50.0

PRODUCT FEATURES

 Waterproofing of walls, water floors, terraces, ...

 High protect cement & concrete

 Increase sticky

PACKING: 5kgs & 20kgs

INGREDIENTS

 Binder : Styrene Acrylic polymer emulsion

 Pigment: Superfine sand

 Solvent: Water

 Additives: Silane agents, ZPT active element

  and Stabilizing agents

KEY QUALITY CRITERIA

 Spreading capacity: 40 - 60m2/liter/coat

(depending on surface condition)

 pH: 9.0   0.5

 Viscosity (KU) : 70   5

 Non-volatile content (% weight): ≥  50.0

CHỐNG THẤM PHA MÀU FU19
FALCON TINTING W.P. FU19

Hệ sơn 2 lớp mới
Chống thấm thế hệ mới
Sơn được trên tường ẩm
Chống ố vàng, tốt hơn 1.8 lần
Sơn được trên tường có bả bột
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FALCON INT SUPER PRIMER
Sơn lót nội thất cao cấp
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Kháng kiềm cao

 Chống thấm cao

 Ngăn ngừa rêu mốc

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

 Chất tạo màng:  Nhựa nhũ tương Acrylic

 Bột phủ:  Vô cơ

 Dung môi: Nước

 Phụ gia: Hoạt chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

  Độ phủ: 12 - 14 m2/lít/lớp 

(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)

 Độ nhớt (KU):  90     5

 Bề mặt hoàn thiện: Bán bóng

PRODUCT FEATURES

 Alkali resistance

 Reinforced water-repellent ability

 Fungus & algae prevention

PACKING: 4.25 Liters & 17 Liters

INGREDIENTS

 Binder : Styrene Acrylic polymer 

 Pigment: Inorganic

 Solvent: Water

 Additives: Stable elements

KEY QUALITY CRITERIA

 Spreading capacity: 12 - 14m2/liter/coat 

(depending on surface condition)

 Viscosity (KU): 90   5

 Finish surface: Semi gloss

NHÓM SƠN LÓT

FALCON EXT ULTRA PRIMER
Sơn lót ngoại thất cao cấp
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Kháng kiềm rất mạnh

 Chống thấm cao, rêu mốc

 Độ phủ rất cao

 Tăng cường độ bám dính tốt cho các lớp 

 sơn phủ hoàn thiện

QUY CÁCH: 4.25L & 17L

THÀNH PHẦN

 Chất tạo màng:  Nhựa nhũ tương Acrylic

 Bột phủ:  Vô cơ

 Dung môi: Nước

 Phụ gia: Hoạt chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

  Độ phủ: 12 - 14 m2/lít/lớp 

(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)

 Độ nhớt (KU):  90     5

 Bề mặt hoàn thiện: Bán bóng 

PRODUCT FEATURES

 Alkali resistance

 High waterproofing, mosses

 High coverage

 Promote good adhesion for top coat

PACKING: 4.25 Liters & 17 Liters

INGREDIENTS

 Binder :  Acrylic polymer emulsion

 Pigment:  Inorganic

 Solvent: Water

 Additives: Stable elements

KEY QUALITY CRITERIA

 Spreading capacity: 12 - 14m2/liter/coat 

(depending on surface condition)

 Viscosity (KU): 90     5

 Finish surface:  Semi gloss

CHỐNG THẤM PHA MÀU FU19
FALCON TINTING W.P. FU19

Hệ sơn 2 lớp mới
Chống thấm thế hệ mới
Sơn được trên tường ẩm
Chống ố vàng, tốt hơn 1.8 lần
Sơn được trên tường có bả bột
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FALCON TINTING WATERPROOFING - FU19
Sơn lót chống thấm, chống ố vàng
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Có rất nhiều màu sắc lựa chọn

 Chống ố vàng, chống thấm gấp 1.8 lần

 Không cần bột trét (bả), sơn lót 

QUY CÁCH: 4kg & 20kg

THÀNH PHẦN

 Nhựa nhũ tương Styrene Acrylic biến tính

 Bột độn : Picment đặc biệt

 Dung môi : Nước sạch

 Phụ gia : gốc silane, hoạt chất ZPT 

và chất ổn định, …

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

  Độ pH: 8.5    0.3
  Độ nhớt (KU): 95    2

  Hàm lượng chất rắn (% khối lượng): ≥ 50.0

PRODUCT FEATURES

 There are many colors to choose

 Anti-stain, 1.8 times waterproofing

 No need putty, primers

PACKING: 4kgs & 20kgs

INGREDIENTS

 Synthetic Styrene Acrylic Emulsion

 Powder : Special Picment

 Solvent : Water

 Additives : Silane base, ZPT active substance 

and stabilizer, ...

KEY QUALITY CRITERIA

 pH: 8.5    0.3

 Viscosity (KU) : 95   2

 Non-volatile content (% weight): ≥  50.0

FALCON SPECIAL PRIMER
Sơn lót nội ngoại thất thông dụng
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM PRODUCT FEATURES

QUY CÁCH:  4.25L & 17L PACKING: 4.25 Liters & 17 Liters

THÀNH PHẦN INGREDIENTS

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU KEY QUALITY CRITERIA









































Kháng kiềm nhẹ

Chỉ phù hợp dùng cho tường cũ và

sơn Falcon Green nội và ngoại thất

Ngăn ngừa rêu mốc

Mild alkali resistance

Only suitable for old walls and

Falcon Green interior and exterior paint

Fungus & algae prevention

Chất tạo màng: Nhựa nhũ tương Acrylic

Bột phủ: Vô cơ

Dung môi: Nước

Phụ gia: Hoạt chất ổn định

Binder: Styrene Acrylic polymer

Pigment: Inorganic

Solvent: Water

Additives: Stable elements

Độ phủ: 10 - 12 m2/lít/lớp

(tùy thuộc vào điều kiện bề mặt)

Độ nhớt (KU): 90   5

Bề mặt hoàn thiện: Mờ

Spreading capacity: 10 - 12m2/liter/coat

(depending on surface condition)

Viscosity (KU): 90   5

Finish surface: Matt
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BỘT TRÉT TƯỜNG (bột bả)

FALCON EXTERIOR PUTTY
Bột trét tường chống thấm cao cấp ngoại thất

FALCON INTERIOR & EXTERIOR PUTTY
Bột trét tường nội & ngoại thất

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Là vật liệu làm phẳng các bề mặt vữa, gạch, 

bê tông,...

QUY CÁCH: 40KG/ 1 BAO

THÀNH PHẦN

 Bột khoáng (CaCO3, Mica,...)

 Nhựa tái phân tán 

 Xi măng

 Phụ gia

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  Màu sắc: Trắng

  Độ mịn, Max: 4%

  Khối lượng thể tích: 920    1020 g/lít

 Độ bám dính sau 96h, Min : 0.30 - 0.34 MPa

  Độ cứng bề mặt sau 96h, Min: 0.2 min

  Độ bền nước sau khi ngâm 72h: Không phồng dộp

  Diện tích phủ: 0.8m2 /kg/lớp

  Độ dày: 1-2 mm/2 lớp

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Là vật liệu làm phẳng các bề mặt vữa, gạch, 

bê tông,...

QUY CÁCH: 40KG/ 1 BAO

THÀNH PHẦN

 Bột khoáng (CaCO3, Mica,...)

 Nhựa tái phân tán 

 Xi măng

 Phụ gia

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  Màu sắc: Trắng

  Độ mịn, Max: 4%

  Khối lượng thể tích: 920    1020 g/lít

 Độ bám dính sau 96h, Min : 0.30 - 0.34 MPa

  Độ cứng bề mặt sau 96h, Min: 0.2 min

  Độ bền nước sau khi ngâm 72h: Không phồng dộp

  Diện tích phủ: 0.8 - 1 m2 /kg/lớp

  Độ dày: 1-2 mm/2 lớp

PRODUCT CHARACTERISTICS

Materials to flatten mortar, brick and 

concrete surfaces

PACKING: 40KGS/ 1 PACKAGE

INGREDIENTS

 Mineral powder (CaCO3, Mica,...)

 Re-dispersing resin

 Cement

 Additives

TECHNICAL INFORMATION

  Colour: White

  Degree of smoothness: Max 4%

  Weight – Volume: 920 – 1020 g/ litter

  Adhesion after 96 hours:  Min: 0.30 – 0.34 MPa

  Surface stiffness after 96 hours: Min: 0.2 min

  Water-resistant capability after 72 hours: no blister

  Covering area: 0.8 m2/ kg/ layer

  Thickness: 1-2 mm/2 layers

PRODUCT CHARACTERISTICS

Materials to flatten mortar, brick and 

concrete surfaces

PACKING: 40KGS/ 1 PACKAGE

INGREDIENTS

 Mineral powder (CaCO3, Mica,...)

 Re-dispersing resin

 Cement

 Additives

TECHNICAL INFORMATION

  Colour: White

  Degree of smoothness: Max 4%

  Weight – Volume: 920 - 1020 g/ litter

  Adhesion after 96 hours:  Min: 0.30 – 0.34 MPa

  Surface stiffness after 96 hours: Min: 0.2 min

  Water-resistant capability after 72 hours: no blister

  Covering area: 0.8 - 1 m2/ kg/ layer

  Thickness: 1-2 mm/2 layers

PRODUCT FEATURES

 There are many colors to choose

 Anti-stain, 1.8 times waterproofing

 No need putty, primers

PACKING: 4kgs & 20kgs

INGREDIENTS

 Synthetic Styrene Acrylic Emulsion

 Powder : Special Picment

 Solvent : Water

 Additives : Silane base, ZPT active substance 

and stabilizer, ...

KEY QUALITY CRITERIA

 pH: 8.5    0.3

 Viscosity (KU) : 95   2

 Non-volatile content (% weight): ≥  50.0
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FALCON INTERIOR PUTTY
Bột trét tường nội thất
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Là vật liệu làm phẳng các bề mặt vữa, gạch, 

bê tông,...

QUY CÁCH: 40KG/ 1 BAO

THÀNH PHẦN

 Bột khoáng (CaCO3, Mica,...)

 Nhựa tái phân tán 

 Xi măng

 Phụ gia

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  Màu sắc: Trắng

  Độ mịn, Max: 4%

  Khối lượng thể tích: 970    1020 g/lít

 Độ bám dính sau 96h, Min : 0.20 - 0.24 MPa

  Độ cứng bề mặt sau 96h, Min: 0.09 min

  Độ bền nước sau khi ngâm 72h: Không phồng dộp

  Diện tích phủ: 0.8 - 1 m2 /kg/lớp

  Độ dày: 1-2 mm/2 lớp

PRODUCT CHARACTERISTICS

Materials to flatten mortar, brick and 

concrete surfaces

PACKING: 40KGS/ 1 PACKAGE

INGREDIENTS

 Mineral powder (CaCO3, Mica,...)

 Re-dispersing resin

 Cement

 Additives

TECHNICAL INFORMATION

  Colour: White

  Degree of smoothness: Max 4%

  Weight – Volume: 970 – 1020 g/ litter

  Adhesion after 96 hours:  Min: 0.20 – 0.24 MPa

  Surface stiffness after 96 hours: Min: 0.09 min

  Water-resistant capability after 72 hours: no blister

  Covering area: 0.8 - 1 m2/ kg/ layer

  Thickness: 1-2 mm/2 layers
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HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ
Recommended paint system

Ngoại Thất
Exterior

Nội Thất
InteriorBỘT TRÉT

SƠN LÓT

SƠN PHỦ

INTERIOR & EXTERIOR PUTTY INTERIOR PUTTY

INTERIOR & EXTERIOR PUTTYEXTERIOR PUTTY

ULTRA PRIMER SUPER PRIMER
Sơn lót ngoại thất cao cấp

Bột trét tường nội ngoại thất
cao cấp

Bột trét tường nội thất

Bột trét tường nội ngoại thất
cao cấp

Bột trét tường ngoại thất cao cấp

Sơn lót nội thất cao cấp

CERAMIC 801
Sơn phủ men sứ, không cần lót
chống thấm, chống bám vệt
màng sơn siêu bóng

INTER 201
Sơn không cần lót
bán bóng, trang nhã

CLASSIC LATEX

GREEN EXTERIOR

TITANIUM NANO

PLATINUM PICO

TITANIUM NANO

SUPER SHEEN

SEMI GLOSS

EASY CLEAN

EASY CLEAN

GREEN INTERIOR

Sơn bóng mờ

Sơn ngoại thất

Sơn bóng ngọc trai

Sơn ngoại thất siêu bóng

Sơn bóng ngọc trai sang trọng

Sơn nội thất siêu bóng

Sơn bóng ngọc trai sang trọng

Sơn lau chùi đúng nghĩa

Sơn lau chùi đúng nghĩa

Sơn nội thất
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TINTING WATERPROOFING FU19
Chống thấm pha màu thế hệ mới 
dùng trên tường ẩm, không cần 
bột bả không cần sơn lót.

SUPER WALL
Chống thấm pha xi măng

SƠN 2 LỚP

CHỐNG THẤM

ELASTOMERIC 313
Sơn đàn hồi chống nứt,
không cần sơn lót, dùng làm sơn 
phủ lớp 1, lớp 2 nên dùng Elastic 150

Sơn phủ men sứ, không cần sơn lót
chống thấm, chống bám vệt
màng sơn siêu bóng

CERAMIC 801
Sơn phủ men sứ, chống bám vệt, 
không cần sơn lót, màng sơn bóng

INTER 201CERAMIC 801

INTER 201

Sơn nội thất bán bóng,
không cần sơn lót

Sơn nội thất bán bóng,
không cần sơn lót

FU15 FU17
Chống thấm nước bề mặt, tạo 
hiệu ứng lá sen

Chống thấm ngược, chống thấm 
hỗn hợp trộn với xi măng

CERAMIC 801
Sơn phủ men sứ siêu bền,
chống thấm tường,
chống thấm sân thượng, lộ thiên

WATERPROOF POLYMER 2X
Chống thấm polymer siêu bền
Thay thế hoàn hảo cho chống thấm 
pha xi măng

ELASTIC 150
Sơn ngoại thất co dãn
Chống rạn nứt
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HƯỚNG DẪN THI CÔNG SƠN  2 LỚP

ƯU ĐIỂM

HỆ SINH THÁI SƠN FALCON 2 LỚP NỘI THẤT

HỆ SINH THÁI SƠN FALCON 2 LỚP NGOẠI THẤT

Màng sơn bóng mờ sang 
trọng, màu sắc đẹp, độ phủ 
cao.
Màng sơn siêu bóng, siêu 
đẹp, dễ thi công, độ phủ cao, 
nhiều màu
Màng sơn bóng ngọc trai 
cao cấp, độ phủ cao, màu 
sắc đẹp.
Màng sơn mờ, lau sạch dễ 
dàng, độ phủ cao, màu sắc 
đẹp.
Màng sơn siêu trắng sáng, 
chuyên dùng cho trần nhà.

SƠN 2 LỚP CHỐNG NỨT
Có khả năng chống nứt đến 
300% tùy theo độ dầy màng 
sơn, chống kiềm đạt pH13...

LỚP SƠN PHỦ 1

FALCON INTER 201
Sơn nội thất 2 trong 1
thế hệ mới
FALCON INTER 201
Sơn nội thất 2 trong 1
thế hệ mới
FALCON INTER 201
Sơn nội thất 2 trong 1
thế hệ mới

FALCON INTER 201
Sơn nội thất 2 trong1 
thế hệ mới
FALCON INTER 201
Sơn nội thất 2 trong 1 
thế hệ mới

FALCON EXT ELASTIC E313
Sơn ngoại thất đàn hồi 
chống nứt 300% - liên doanh 
với Kelly Moore - USA

FALCON EXT CERAMIC 801
Sơn phủ siêu bền, không 
cần sơn lót, màng sơn bóng, 
chống phai màu 2 lần, chống 
bám vệt bẩn.

FALCON TINTING W.F FU19
Sơn lót siêu hạng, chống 
thấm + sơn phủ 1 pha màu 
được

FALCON TINTING W.F FU19
Sơn lót siêu hạng, chống 
thấm + sơn phủ 1 pha màu 
được

FALCON TINTING W.F FU19
Sơn lót siêu hạng, chống 
thấm + sơn phủ 1 pha màu 
được

LỚP SƠN PHỦ 2

FALCON INTER 201
Sơn nội thất 2 trong 1 thế 
hệ mới
FALCON INT SUPER SHEEN
Sơn cao cấp siêu bóng.

FALCON INT SEMIGLOSS
Sơn bóng ngọc trai cao cấp.

FALCON INT EASY CLEAN
Lau chùi hiệu quả, sang trọng

FALCON INT EXTRA WHITE 
Sơn lăn trần siêu trắng sáng

FALCON EXT ELASTIC 150
Sơn ngoại thất co dãn 150% 
màng sơn bóng mờ, sản phẩm 
liên doanh Kelly Moore - USA

FALCON EXT CERAMIC 801
Sơn phủ siêu bền, không 
cần sơn lót, màng sơn bóng, 
chống phai màu 2 lần, chống 
bám vệt bẩn.

FALCON EXT PLATIUM PICO
Sơn ngoại thất siêu bóng cao
cấp, chống tia cực tím, tự làm 
sạch.

FALCON EXT TITANIUM NANO
Sơn ngoại thất bóng ngọc trai,
chống UV, màng sơn cứng.

FALCON EXT CLASIC LATEX
Sơn ngoại thất láng mịn,
màu sắc đẹp.

SƠN 2 LỚP SIÊU CHỐNG 
THẤM, CHỐNG PHAI MÀU, 
CHỐNG BÁM VỆT. Màng sơn 
siêu bóng, siêu đẹp. Có thể 
lăn trên tường đã bả bột.

SƠN 2 LỚP CHỐNG THẤM,
CHỐNG Ố VÀNG
Màng sơn cứng, siêu bóng
sang trọng, có thể lăn trên
tường đã bả bột, tường cũ. 
SƠN 2 LỚP CHỐNG THẤM,
CHỐNG Ố VÀNG. Bóng mờ 
sang trọng, có thể lăn trên 
tường đã bả bột, tường cũ. 

SƠN 2 LỚP CHỐNG THẤM,
KINH TẾ. Màng sơn láng mịn,
có thể lăn trên tường mới đã
bả bột, tường cũ.

Dùng con lăn vải loại tốt, lông dài, sau khi nhúng sơn thì tán trên LƯỚI TÁN SƠN cho đều.
Lăn từ trên xuống (lần 1 - ↓), lăn lần 2 từ dưới lên (lần 2 - ↑) khi hết 1 phần tường khoảng 1 
sải tay, sau đó lăn từ phải qua (lần 3 - ←) và ngược lại (lần 4 - →).
Bảo đảm mỗi lớp sơn đạt độ dày từ 35 µm đến 50 µm khi khô, không tán quá mỏng vì sẽ  không 
đảm bảo chất lượng liên kết màng sơn.

Thông tin chi tiết và các cập nhật tại website: www.falcon.vn
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CHỨNG NHẬN
Certificate
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HÌNH ẢNH TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN U19 VIỆT NAM
Sponsoring team U19 VIET NAM 
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HÌNH ẢNH TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN U19 VIỆT NAM
Sponsoring team U19 VIET NAM 
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TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH "BÌNH LUẬN BÓNG ĐÁ"
Sponsors the "Football commentary" program

Đồng hành cùng chương trình

“BÌNH LUẬN THỂ THAO” trên kênh
Phát sóng 20h30~20h55 thứ 6 hàng tuần
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FA L C O N  C O AT I N G S  V I E T  N A M  J S C


