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Dear our Customers and Partners, 

On behalf of Falcon Coatings Vietnam and its staff, I 
would like to send you my warm greetings and best 
wishes.
2017 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 and Binh My Cu Chi Industrial Zones, 
consisting of advanced assembly lines with capacity of 
30 million litters paint and 20 thousand tons wall plaster 
per year. We have also expanded another factory on the 
area of 5.000 m2 in Binh My Cu Chi Industrial Zone. Total 
capacity of the two factories are 50 million litters paint 
and 40 thousand tons wall plaster per year which are 
sufficient to supply Vietnamese 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.
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
Ngo Thi Hong Van

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 2017 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 thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của 
người tiêu dùng. Chúng tôi cũng mở rộng thêm nhà máy 
5,000m2 tại KCN Bình Mỹ-Củ Chi với dây chuyền công 
nghệ hiện đại, tổng công suất của hai nhà máy là 50 triệu 
lít sơn và 40 ngàn tấn bột trét tường một năm, 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. 
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 nhất 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
Ngô Thị Hồng Vân



4 www.falcon.vn 5

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 đủ năng lực sản xuất và cung cấp sản 

phẩm cho thị trường trong và ngoài nước. 

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 nhất và giá cả cạnh tranh nhất.

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

tâm niệm: “Chất lượng là tâm huyết”, 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.

Being trusted as a prestigious brand in the field of paint, 

wall plaster and varnish with high quality and excellent 

service, Falcon Coatings Vietnam is proud to be capable 

of producing and supplying domestic market and beyond.

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.

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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ELASTIC 150
Sơn ngoại thất co dãn

ELASTOMERIC 300
Sơn đàn hồi chống nứt
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

 Độ bám dính Tuyệt Vời

 Màng sơn co giãn lên đến 300%

 Khả năng chống rêu mốc

 VOC thấp, không mùi 

THÀNH PHẦN & CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG 

CHỦ YẾU:

 Loai 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

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

 Bền màu & chống phấn hóa

 Chống rêu mốc - Chịu được thời tiết lạnh

 Độ bám dính và bền tuyệt vời

 VOC thấp, không mùi - Dễ dàng vệ sinh

THÀNH PHẦN & CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ 

YẾU:

 Loai 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

SẢN PHẨM MỚI

PRODUCT FEATURES

 Excellent adhesion

 Paint film elastic up to 300%

 Anti-fungus and algae

 Low VOC, odourless 

INGREDIENTS & KEY QUALITY CRITERIA

 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

PRODUCT FEATURES

 Good color durability & exhausted soil resistant

 Anti algae and fungus - Standing in cold

 Excellent Adhesion & Excellent Durability 

 Low VOC, odourless - Easy cleanup 

INGREDIENTS & KEY QUALITY CRITERIA

 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 

INTER 201
Sơn không cần lót
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
 2 trong 1: vừa lót , vừa phủ
 Dễ thi công - Dễ dặm vá
 VOC thấp, không mùi
 Dễ dàng vệ sinh
THÀNH PHẦN & CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU:
 Loai 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

PRODUCT FEATURES
  2 in 1: primer & coating
 Can be stippled - Self Priming
 Low VOC. odourless
 Easy cleanup
INGREDIENTS & KEY QUALITY CRITERIA
 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

FILLER 2X
Sơn lót tạo nền
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
 Độ bám dính tuyệt vời
 Sơn lót làm nền, có độ dầy gấp nhiều 
       lần sơn lót thông thường.
 Tạo thẩm mỹ tốt
 Phủ lấp các vết và lổ nhỏ 
 VOC thấp, không mùi 
 Dễ dàng vệ sinh
THÀNH PHẦN & CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU:
 Loai nhựa : Modified Acrylic
 Màu sắc : Trắng hoặc màu
 Thời gian khô : Khô bề mặt: 30 phút (Sơn lớp kế: 2-4 
giờ)
 Độ phủ thực tế : Khoảng 4 – 6 m2/lít
 Độ dày đề nghị : 2 – 3 mm mỗi lớp 
(lớp sơn sau khi khô)
 Hàm lượng VOC :   < 50 gam/lít

PRODUCT FEATURES
 Excellent adhesion 
 Interior/Exterior use, more thickness than oth-
er paint film
 Beauty paint 
 Providing superior hide
 Low VOC, odourless
 Easy cleanup
INGREDIENTS & KEY QUALITY CRITERIA
 Resin Type: Modified Acylic
 Color Range: White or Custom
 Drying Time: To touch: 30 minutes 
(To recoat: 2-4 hours) 
 Practical Coverage: Approx. 4 -6 m2/liter 
 Recommended Dry: 2.0 - 3.0 mils per coat 
( after drying)
 V.O.C: < 50 Grams per liter

DURA POXY 3000
Sơn chống trầy xước
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
 Màng sơn cứng, giống epoxy
 Chống trầy, chịu được ma sát, chùi rửa
 Khả năng chống rêu mốc 
 Chống ẩm, chịu nóng lên đến 85 độ C
 VOC thấp, không mùi
 Kháng khuẩn 
THÀNH PHẦN & CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU:
 Loai nhựa : 100% Acrylic
 Màu sắc : Trắng, pha màu được
 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 – 8.5 m2/lít
 Độ dày đề nghị : 0.04 – 0.05 mm mỗi lớp
 Hàm lượng VOC :   < 100 gam/lít

PRODUCT FEATURES
 Hard paint film the same Epoxy 
 Esistant to burnishing, blocking, cleanup
 Resisting mildew
 Resistant to moisture, stand up to 85oC 
temperature 
 Low VOC, odourless
 Anti-fungus and algare
INGREDIENTS & KEY QUALITY CRITERIA
 Resin Type: 100% Acylic
 Color Range: White and custom tinted colors
 Finish: GLoss 10-15 on 60o gloss meter (MPI Gloss 
Level 3) 
 Drying Time: To touch: 2 hours - To recoat: 4 hours
 Practical Coverage: Appox. 6 - 8.5 m2/liter
 V.O.C: < 100 Grams per liter
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PLATINUM PICO
Siêu bóng

TITANIUM NANO
Bóng ngọc trai

GREEN EXTERIOR 
Kinh tế

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chống thấm cao

 Màng sơn bong,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 

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 

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

 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

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

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

CLASSIC LATEX
Sơn mịn ngoại thất
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: 11 - 13 m2/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: 11 - 13m2/liter/coat 

(depending on surface condition)

 Viscosity (KU): 100     5

 Finish surface:  Smooth

NHÓM SƠN NGOẠI THẤT
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NHÓM SƠN NỘI THẤT

SUPER SHEEN
Siêu bóng

SEMI GLOSS
Bóng ngọc trai

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Chùi rửa tối đa

 Kháng khuẩn

 Màng sơn siêu bóng

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 mịn

 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

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

 Smooth paint film

 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

EASY CLEAN
Lau chùi hiệu quả

EXTRA WHITE
Sơn siêu trắng trần

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Màng sơn mịn

 Độ phủ cao

 Lau chùi 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 

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Màng sơn mịn

 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

 High coverage

 High washable

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

PRODUCT FEATURES

 Smooth paint film

 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
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NHÓM SƠN CHỐNG THẤM

SUPER WALL
Sơn chống thấm CT11A
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Siêu chống thấm

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

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

PRODUCT FEATURES

 High reinforced water-repellent ability

 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

 pH: 9.0   0.5

 Viscosity (KU) : 70   5

 Non-volatile content (% weight): ≥ 50.0

NHÓM SƠN NỘI THẤT

LUXURY
Sơn mịn

GREEN INTERIOR
Sơn nội thất kinh tế

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Màng sơn mịn

 Độ phủ cao

 Che lấp hiệu quả

QUY CÁCH: 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: Màng sơn mịn 

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Sáng mịn

 Bền màu

 Hiệu quả

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: 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

 High coverage

 High spreading capacity

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 paint film

PRODUCT FEATURES

 Light & smooth paint film

 Color durable

 Effectively

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
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SPECIAL PRIMER
Sơn lót kinh tế
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Kháng kiềm

 Chống thấm

 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: Mờ

PRODUCT FEATURES

 Reinforces Alkali

 Water proofing

 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: 10 - 12m2/liter/coat 

(depending on surface condition)

 Viscosity (KU): 90   5

 Finish surface: Matt

NHÓM SƠN LÓT

SUPER PRIMER
Sơn lót kháng kiềm nội thất
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Kháng kiềm

 Chống thấm cao

 Chống 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 : 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

ULTRA PRIMER
Sơn lót kháng kiềm ngoại thất
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

 Kháng kiềm

 Chống thấm cao

 Chống rêu mốc

 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

 Reinforced water-repellent ability

 Fungus & algae prevention

 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
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BỘT TRÉT TƯỜNG

INTERIOR & EXTERIOR PUTTY
Bột trét tường nội & ngoại thất

EXTERIOR PUTTY
Bột trét tường chống thấm cao cấp ngoại thất

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: 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 m2 /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

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: 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 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

Bột trét tường chống thấm 
cao cấp ngoại thất

Bột trét tường nội ngoại thất

Ultra Primer
Sơn lót kháng kiềm ngoại thất

Platinum Pico
Siêu bóng

Titanium Nano
Bóng ngọc trai

Classic Latex
Sơn mịn

Super Wall
Chống thấm

FILLER 2X
Sơn lót tạo nền

ELASTOMERIC 300
Sơn đàn hồi chống nứt

ELASTIC 150
Sơn ngoại thất co dãn

DURA POXY 3000
Sơn chống trầy xước

Bột trét tường nội nội thất 

Bột trét tường nội ngoại thất

Super Primer
Sơn lót kháng kiềm nội thất

Super Sheen
Siêu bóng

Semi Gloss
Bóng ngọc trai

Easy Clean
Bóng mờ

Luxury
Sơn mịn

FILLER 2X
Sơn lót tạo nền

INTER 201
Sơn không cần lót

ELASTIC 150
Sơn ngoại thất co dãn

DURA POXY 3000
Sơn chống trầy xước
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SỬ DỤNG SƠN ĐÚNG CÁCH
Appropriate usage of Paint

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  THI CÔNG SƠN
 Sơn được thi công 2 lớp phủ hoàn thiện (chú ý: không nên thi 
công trong điều kiện nhiệt độ nhỏ hơn 5oC hoặc lớn hơn 35oC và 
độ ẩm trên 85%)
 Khấy đều trước khi sử dụng
 Thời gian khô: 1 giờ ở 23oC và độ ẩm 50%
 Thời gian sơn lớp kế tiếp : Sau 3 - 4 giờ, từ lúc lớp thứ nhất đã khô
 Dụng cụ thi công: Rulo, cọ hoặc súng phun
 Pha loãng: Bằng nước từ 5 - 10% theo thể tích
 Rửa sạch dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng

Chuẩn bị bề mặt: bề mặt phải được chuẩn bị sạch, 
khô, không có các thành phần làm giảm độ bám 
dính như bụi bẩn, dầu mỡ hay sáp và không bị 
nứt. Bề mặt cần phải được xử lý theo cách thích 
hợp:
 Sử dụng bột trét ngoại thất để ngăn chặn các 
vết nứt nẻ và cho bề mặt phẳng mịn
 Sử dụng sơn lót ngoại thất để ngăn chặn hiện 
tượng kiềm hóa và ngăn ngừa rêu mốc

 Bảo quản ở nhiệt độ từ 5oC đến 35oC
 Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và mưa
 Giữ thùng sơn ở vị trí thẳng đứng và đậy kín nắp

 BẢO QUẢN

 THÔNG TIN AN TOÀN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG
 Để nơi an toàn, xa tầm tay của trẻ em
 Không đổ sơn ra cống rãnh và các nguồn nước
 Đề nghị thi công nơi thông thoáng. Tránh hít bụi sơn. Sử dụng dụng cụ bảo hộ cá nhân thích hợp nếu cần thiết
 Tránh để sơn tiếp xúc với da và mắt
 Nếu sơn tiếp xúc với da, rửa sạch ngay với xà phòng và nước. Không sử dụng dung môi hay cồn trắng
 Trong trường hợp sơn văng vào mắt phải rửa sạch với nhiều nước và đến trung tâm y tế để được điều trị
 Nếu nuốt phải, mang theo bao bì này và đến ngay trung tâm y tế để điều trị

 INSTRUCTION OF USAGE
Surface preparation & treatment: ensure all 
surfaces are sound, clean, dry and free from 
dirt, oil, grease or other contamination. Surfaces 
should be treated suitable:
 Use EXTERIOR PUTTY for chapped prevention
 Use EXTERIOR SEALER  for alkali prevention, 
anti-fungus and algae

  APPLICATION
 Apply 2 finish coats (note: don’t apply paint when 
temperature is below 5oC or above 35oc and RH above 85%)
 Stir well before use
 Drying time: 1 hour at 23oC and 50% RH
 Recoating time: After 3-4 hours, after the first coat has dried
 Application tools: Roller, brush or spray gun
 Thinning: With water from 5 – 10% of volume
 Clean equipment with water immediately after use

 STORAGE

 Store at 5oC to 35oC 
 Keep out of direct sunlight. Protect from extremes of temperature.
 Ensure this  pack is stored upright and secure at all times

 SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENTAL INFORMATION
 Keep in safe area and out of reach of children
 Do not empty into drains and watercourses
 Work in well ventilated areas. Do not breathe gas/fumes/vapor/spray. Use suitable protective equipment, as necessary
 Avoid contact with skin and eyes
 After contact with skin, wash immediately with soap and water. Don’t use solvent thinners or white spirits
 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice
 If swallowed seek medical advice immediately and show this container or label
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C Ô N G  T Y  C Ổ  P H Ầ N  FA L C O N  C O AT I N G S  V I Ệ T  N A M

Centrer Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Số 30  Tô Ngọc Vân, P. Quảng An, Q. Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
 Bình Mỹ, Củ Chi, TP. HCM                            KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 (028) 730 91 911 (3 line)  (0222) 383 9099 - 383 9199 
 www.falcon.vn falconpaintcoatings@gmail.com


