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AU A ART CO là tên quốc tế viết tắt của Công ty TNHH Mỹ Thuật Âu Á,
Hoạt động từ 2005 với một nhóm nhỏ, hoạt động lĩnh vực vẽ tranh nghệ
thuật tạo hình. Đến 2015 chính thức đăng ký thành lập công ty chuyên
cung ứng giải pháp trang trí nghệ thuật tạo hình (ART), và Sơn hiệu ứng
mỹ thuật (PAINT). Ứng dựng trong công trình kiến trúc nhà ở dân dụng
Đầu năm 2015 AU A ART CO. mở rộng và nghiên cứu Sơn và Thi công
sơn. Sản phẩm sơn hiệu ứng mỹ thuật đặc biệt, các dòng sơn hiệu ứng
mới có thể tạo được những hoa văn tối giản thay đổi vân theo ánh sáng,
như Cashmere. Tạo những vết nứt vỏ cây, như sơn nứt. Tạo nét mộc
mạc mà đầy sang trọng như betong. Tạo được những khối thép hoen rỉ
giả Rỉ Sét... Đây cũng là xu hướng thị hiếu cấp thiết của khách hàng và
cũng là cảm hứng sáng tạo cho các nhà thiết kế Kiến trúc, Nội - Ngoại
thất. So sánh với các vật liệu trang trí khác thì áp dụng Sơn hiệu ứng
mỹ thuật thì rất phù hợp vì chi phí thấp hơn, dễ dang thay đổi hơn, dễ
biến không gian Nội - Ngoại thất trở nên độc đáo, mới lại, phù hợp với
nhiều phong cách thiết kế từ cổ điển, tân cổ điển, đương đại, hiện đại,
tối giản nhưng vẫn mang đặc trưng phong cách riêng của Âu Á mộc mạc
mà sang trọng. Ứng dụng được trên mọi bề mặt vật liệu, chịu được thời
tiết khắc nghiệt của từng vùng miền như Việt Nam chúng ta.
Mặt khác AU A ARTCO. quan tâm đến việc tối ưu hóa đội ngũ nhằm đáp
ứng tốt tiến độ thi công, nâng cao quy trình quản lý đảm bảo chất lượng
phục vụ, luôn nghiên cứu sáng tạo ra các mẫu sơn hiệu ứng mỹ thuật
đi cùng xu hướng thiết kế.
Điều này tạo điều kiện để AU A ART CO. có khả năng đáp ứng tốt nhu
cầu của khách hàng trong việc mở rộng phân phối sản phẩm - tư vấn
sản phẩm sơn ứng dụng nghệ thuật vào trong thiết kế - thi công hạng
mục sơn hiệu ứng mỹ thuật chuyên biệt.

wwwhtp://auaartco.com
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AU A ART CO

SỨ MỆNH
MISSION

Cung cấp giải pháp với phong cách và kỹ thuật ứng dụng:
- Cung cấp giải pháp cho từng dịch vụ & công trình sản phẩm chuyên biệt.Giúp
thể hiện phong cách thẩm mỹ độc đáo và sang trọng,Với hệ thống sơn gốc nước
đa năng, sơn được trên tất cả bè mặt của vật liệu, bền với thời gian, áp dụng cho
cả Nội - Ngoại thất, thân thiện môi trường.
- Ứng dụng Art thẩm mỹ màu sắc, chất liệu cộng với kỹ năng và cái nhìn của
một nghệ sĩ thật thụ giàu kinh nghiệm, thể hiện được cái chất nghệ thuật mang
phong cách từ cổ điển, tân cổ điển, hiện đại đến đương đại tối giản, nhưng vẫn
mang đặc trưng phong cách riêng của Âu Á mộc mạc mà không kém sang trọng,
Đáp ứng được xu hướng thị hiếu của khách hàng và cũng truyền cảm hứng
sáng tạo, cho các nhà thiết kế Kiến trúc, Nội - Ngoại thất, trong việc kiến tạo
không gian trong công trình dân dụng và thương mại. .
-Chúng tôi luôn tự tin hợp tác, mang lại sự hài lòng cho khách hàng về khả
năng tư vấn thiết kế chúng tôi luôn đi đầu trong chất liệu hiện đại, độc lạ mà lại
tinh tế và phương án giải quyết các không gian và thi công, khó đã t ừng làm
đau đầu cho các nhà thiết kế không gian nội, ngoại thất.
Điển hình không gian khó như:
+ Đối với các quán Bar cần bức tranh sáng với sắc màu tự nhiên không cần hỗ
trợ từ bóng đèn. không ảnh hưởng đến ác vùng tối cần thiết cho quán Bar. Do
dó chúng tôi cung cấp giải pháp vẽ tranh bằng sơn tự phát s áng trong đêm.
+ Đối với không gian cổ điển sang trọng, cần những bức tường mốc rêu, gỉ sắt,
giả da, giả nứt vỏ cây, gải đá hay những bức tường bằng sơn ánh kim.... Chúng
tôi cung cấp gải pháp thi công sơn hiệu ứng mỹ thuật.
+ Đối phố đi bộ con người luôn vận động di chuyển cho nên cần vẽ tranh 3D
nhưng quay phim mà vẫn ra được một bức tranh 3D hoàn hảo không phải
cần đứng đúng góc độ để quay. Do vậy chúng tôi cung cấp giải pháp vẽ tranh 4D

Chúng tôi cung Chuùng toâi!

Au A Art Co. tin rằng tài sản quý giá nhất của chúng tôi là bạn – khách hàng,
đó chính là lý do đội ngũ nhân sự của Au A Art Co. ngoài là những con người
luôn nhiệt huyết, chu đáo và niềm đam mê “Tận tâm trong công việc - Tận tâm
với trách nhiệm phục vụ sản phẩm của mình” đặt lên hàng đầu. Xây dựng đội
ngũ chuyên trách, phát triển trân trọng và đào tạo bài bản theo cốt lõi " với giải
pháp kỹ thuật thi công sơn và nghệ thuật - Mỹ thuật Âu Á.
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GIẢI PHÁP
Nhiệm vụ:
Chúng tôi sẽ mang đến cho Quý khách hàng đầy cảm
hứng sáng tạo cho chính tổ ấm của chính mình.
Phong cách:
Chúng tôi tin rằng những sản phẩm chất lượng cũng
như phong cách làm việc chuyên nghiệp tận tâm
Au A art Co. sẽ tô điểm không gian Nội - Ngoại thất
trở nên lãng mãn, sang trọng và ấm áp.
Phục vụ:
Với phương châm làm việc chúng tôi là:
‘‘Thái độ chuyên nghiệp - chất lượng chuyên biệt’’
Sẽ làm cho quý khách hàng sự an tâm, hài lòng và tin
cậy. Qúy khách có thể tự theo dõi trình trạng bảo hành
trên chính website của chúng tôi, minh chứng về thái
độ phục vụ chuyên nghiệp của chúng tôi đối với
quý khách hàng của mình.

NĂNG LỰC
Nghiên cứu và phát triển:
Chủ động nghiên cứu và phân phối Sơn tại chỗ nhằm
đáp ứng nhanh nhu cầu của khách hàng.
Phát triển dịch vụ tư vấn và thi công sơn hiệu ứng đặc
biệt, trên toàn quốc. Với kinh nghiệm thi công, ứng
dụng nghệ thuật và thi công sản phẩm sơn nhiều năm.
Au A Art Co. mang đến cho khách hàng những giải
pháp sản phẩm và dịch vụ uy tín hiệu quả, chuyên biệt
nhất.
Phương châm: Tinh thần trách nhiệm, khả năng hoàn
thành đúng tiến độ, chất lượng .
"Tối Ưu, Hiệu quả, Tiết kiệm”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Trưởng thành:
Gía trị thẩm mỹ và nguyên vật liệu dựa trên nền
tảng chất lượng Châu Âu, am hiểu thị trường,
văn hóa, điều kiện thời tiết khu vực Asean nói
chung và Việt Nam nói riêng.
Trách nhiệm:
Luôn có trách nhiệm tận tâm với sản phẩm dịch
vụ cung cấp.
Hợp tác:
Trên tinh thần đôi bên cùng có lợi và phát triển.
Văn hóa:
Con người là động lực nguồn lực để phát triển.
Chuyên biệt:Sản phẩm và sự sáng tạo "Kết hợp
giữa kỹ năng mỹ thuật và công nghệ sơn"
ứng dụng vào trong nghệ thuật trang trí.

MỤC ĐÍCH
Phân khúc thị trường:
Xác định phân khúc thị trường tầm trung và cao
cấp để xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, tận tâm
và sáng tạo.
Định hướng đào tạo nhân sự: Với nhiều năm tích
cực hoạt động, quản lý trong lĩnh vực sáng tạo
mỹ thuật, hằng năm chúng tôi tổ chức các cuộc thi
để rèn luyện kỹ năng mỹ thuật, tác phong công
nghiệp, tinh thần của một nghệ sĩ thời đại mới.
Phương châm: “Thái độ chuyên nghiệp sẽ tạo nên
chất lượng chuyên biệt”.

wwwhtp://auaartco.com
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DỊCH VỤ

SỰ PHÂN CẤP TRONG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CHÚNG TÔI

OUR BEST SERVICES

ỨNG DỤNG MỸ THUẬT & TRANG TRÍ
Tổng hợp nghệ thuật - mỹ thuật kết
hợp chuyên môn ứng dụng mỹ thuật
dựa trên sự phối hợp hài hòa màu
sắc, ánh sáng, thẩm mỹ kiến trúc,
trang trí để tổ chức không gian sống,
không gian làm việc, không gian thư
giãn... Sử dụng kiến thức và nghệ
thuật chuyên biệt theo từng lĩnh
vực, từng chất liệu, để áp dụng vào
sáng tạo nghệ thuật ứng dụng cho
nhiều mảng đời sống như mỹ thuật,
kiến trúc, nội thất, môi trường và
không gian trang trí...
Do đó chúng tôi cung cấp dịch vụ
Thi công, sản xuất & phân phối sản
phẩm: “ Sơn - Vẽ - Đắp”

BRAND BUISNESS

ĐIÊU KHẮC NGHỆ THUẬT
Nói đến kiến tạo không gian nhà ở
hay không gian t hương mại thì
không thể không nhắc đ ến mảng
Đắp hòn non bộ, cây giả bằng xi
măng & Tượng thú. Vì nó là một
phần của cảnh quan thiên nhiên
trong thời hiện đại, khi mà quỷ đất
và thời gian chăm sóc chúng ngày
ngày càng ít đi. Cho nên chúng tôi
tự sản xuất và phân phối ra thị
trường hỗ trợ cho các nhà thi công
khác một cách ổn định về giá cả,
số lượng và chất lượng.

ỨNG DỤNG MỸ THUẬT & TRANG TRÍ

ĐÔI NÉT VỀ SỰ PHÂN CẤP TRONG HỆ THÔNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
AuA Art Co là thương hiệu quốc tế, quản lý toàn bộ nhân sự, quy trình và chiến
lược kinh doanh cũng như cung cấp chuỗi dịch vụ :
Sản Xuất - Thi Công - Thương Mại.

VẼ TRANH NGHỆ THUẬT
Với kỹ năng mỹ thuật tạo hình chuyên
nghiệp chúng tôi đã cho ra đời những
bức tranh nghệ thuật có khả năng cải
tạo không gian, mở rộng không gian
ảo mang ngôi nhà của bạn thật sự hòa
nhập vào không gian thiên nhiên một
cách hài hòa. Do vậy những bức tranh
3D và 4D đã góp phần tạo nên không
gian nhà ở mang những dấu đặc
trưng tính cách của gia chủ.

ỨNG DỤNG MỸ THUẬT & TRANG TRÍ

ỨNG DỤNG MỸ THUẬT & TRANG TRÍ

Mỹ Thuật Âu Á là thương hiệu nội địa, quản lý và đào tạo đội ngũ họa sĩ cung
cấp dịch vụ thi công “Sơn - Đắp - Vẽ”
+ Thi công sơn Hiệu Ứng.
+ Sản xuất và thi công tấm ốp sơn Hiệu Ứng
+ Sản xuất và Thi công tranh vẽ nghệ thuật.
+ Sản xuất và thi công Tượng Thú, Hòn Non Bộ, Cây giả bằng xi măng

Colors Masters là thương hiệu sản xuất sơn hiệu ứng, quản lý quy trình sản xuất
công thức pha chế Sơn hiệu ứng. Quản lý và đà tạo nhân sự sản xuất sơn hiệu ứng.
Sản phẩm chính của Colors Masters sản xuất:
CEMENTO, CASHMERE, METAL PRIMER, IRON RUST, ACIVITATOR, METAL PROTECTS.

Biểu tượng của Logo Colors Masters, thường xuất hiện trên các bao bì nhãn hiệu
sơn hiệu ứng và các tấm vật liệu ốp hiệu ứng.
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DỊCH VỤ

CHỨC NĂNG CỦA LOGO TRONG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CHÚNG TÔI

OUR BEST SERVICES

BRAND BUISNESS
ỨNG DỤNG MỸ THUẬT & TRANG TRÍ

Logo quản lý
Thương Mại,
Dịch vụ & sản xuất

GIỚI THIỆU SƠN HIỆU ỨNG:
Sơn hiệu ứng mỹ thuật là dòng sơn
chuyên phục vụ cho họa sĩ thi công
các sản phẩm, tác phẩm mỹ thuật.
Khác với sơn công nghiệp chỉ cho
ra một màu nhất định. Sơn hiệu ứng
cho ra nhiều cung bậc sắc độ màu
trên cùng một thao tác trong cùng
một diên tích nhất định.Các lớp màu
trên dưới cũng đều cộng hưởng nhau
không triệu tiêu nhau như sơn công
nghiêp, sơn nước hay màu vẽ tranh.
Bởi những yếu tố trên cho phép họa
sĩ thỏa sức sáng tạo mẫu mã đa dạng.

PHÂN PHỐI & SẢN XUẤT SƠN:
Chúng tôi tự sản xuất và phân phối
chất liệu sơn hiệu ứng phục vụ
dịch vụ thi công sơn hiệu ứng mỹ
thuật của chúng tôi. Do đó có lợi thế
về nguồn cung cấp nguyên vật liệu,
kịp thời đáp ứng tiến độ công trình
và đáp ứng đúng yêu cầu của các
nhà thiết kế, kiến trúc sư một cách
nhanh chóng và chủ động..
Trực tiếp tư vấn và thi công sơn hiệu
ứng đặc biệt cho các công trình xây
dựng dân dụng và công nghiệp,
thương mại…Đặc biệt chúng tôi cấp
giải pháp trọn gói cho các các dự án
công trình sơn hiệu ứng ..

THI CÔNG SƠN HIỆU ỨNG:
Sơn hiệu ứng không phải là sơn
nước, mà là một loại vữa (plaster)
đặc biệt,chuyên dùng tạo hiệu ứng
vân màu rất thật so với vật liệu tự
nhiên như sắt bị oxi hóa, đá khối...
Ngoài ra còn có một số vật liệu hiện
đại để tạo bề mặt sơn hiệu ứng ấn
tượng ngẫu nhiên, v ân và sắc độ
thay đổi theo ánh sáng tự nhiên
như hiệu ứng Cashmere, Omble,
Vải lụa Sill, kết hợp với mỹ năng mỹ
thuật để tạo hình phù hợp với ý
tưởng của người nghệ sĩ tạo mẫu.
Sơn hiệu ứng là một trong những
vật liệu mới rất được ưa chuộng,
được tôn vinh là thiết kế xu hướng
mới đối với các kiến trúc sư và các
đơn vị thiết kế trên Thế giới, đặc
biệt tại Việt Nam, vì dễ dàng thi
côngdễ thay đổi khi không còn phù
hợp với không gian mới nữa.

Logo quản lý
Dịch Vụ thi công
Mỹ Thuật

Logo
Sản Xuất
Sơn Hiệu Ứng

Logo
Biểu tượng
của Colors Masters

SƠN HIỆU ỨNG BÊ TÔNG
TEXTURED CEMENTO - COLD GREY COLLECTION
Bê tông trang trí Cemento đi theo phong cách nghệ thuật Stucco của Italia, mang đến một
không gian tân cổ điển, mộc mạc và đầy cảm hứng. Họa tiết của bê tông CEMETO tự nhiên
phối hợp cùng các lớp màu đâm nhạt đan xen vô cùng ngẫu hứng và ấn tượng. Chất liệu
cứng cáp, tùy ý mà sáng tạo nhưng vẫn giữ nét tự nhiên của bê tông. Bề mặt Mờ hoặc bóng
mờ. Bộ sưu tập màu sắc đa dạng với tông màu bê tông tự nhiên và màu trung tính đi cùng
xu hướng thiết kế nội - Ngoại thất. “ SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG ”.

SUITALE FOR ANY SUNFACE

SƠN HIỆU ỨNG BÊ TÔNG CEMENTO
CEMENTO là vữa mỹ thuật (plaster), gốc Acyalic đa năng, bám tốt trên mọi bề mặt vật liệu
như Tường thạch cao, ván MDF, sắt mạ kẽm.. tạo ra hiệu ứng bê tông đặc biệt, vân ẩn
ngẫu nhiên với 3 tông màu xám bê tông đặc trưng, bề mặt mờ hoặc bóng mờ, thân thiện
môi trường, giúp giảm nhiệt tốt cho bức tường từ 3 - 5 độ so với môi trường. Sơn hiệu ứng
bê tông – Cemento giúp tạo nên mảng tường. Sơn bê tông nghệ thuật đầy cảm hứng,
mang phong cách tối giản, mộc mạc thể hiện cái chất tân cổ điển và vô cùng sang trọng.
Chất liệu & Ứng dụng: Chất liệu vữa hiệu ứng bê tông ứng dụng, không pha loãng, thời
gian khô & bề mặt hoàn thiện 4 giờ, khô hoàn toàn 24 giờ, bề mặt hoàn thiện bề mặt mịn
hoạc sần. Cho phép nghệ sĩ tùy ý thể hiện theo ý tưởng.
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DỊCH VỤ

CÁC DÒNG SƠN CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI

OUR BEST SERVICES

VẬT LIỆU ỐP TƯỜNG HIỆU ỨNG
Nhu cầu sử dụng tấm ốp tường hiệu
ứng ngày càng cao nhằm rút ngắn
thời gian thi công, chống ẩm, không
cần phải thêm công đoạn sơn nước.
Do đó chúng tôi sản xuất tấm ốp
tường hiệu ứng, làm bằng thủ công
(handmade), trên vật liệu nền HDF,
Cembroad, độ dày từ 3mm-18mm
đủ các loại kích thước, mẫu mã đa
dạng, bề mặt sơn bóng mờ, giá trị
thẩm mỹ cao, riêng biệt đặc trưng
sản phẩm handmade hơn các vật
liệu công nghiệp khác. Chống trầy
xướt, lau chùi hiệu quả, ứng dụng
cho cả Nội, Ngoại thất. Thời gian sử
dụng lên đên 10 năm, Dễ dàng thay
đổi mẫu mã.Thời gian lắp đặt nhanh,
dễ dàng vận chuyển.
Chủ động tiến độ công trình,

THI CÔNG VẬT LIỆU ỐP TƯỜNG
Từ chất liệu sơn chuyên biệt kết hợp
với kỹ năng mỹ thuật chuyên nghiệp
chúng tôi đã cho ra đời những tấm
ốp vật liệu mỹ thuật với sự đặc trưng
như trên. Chúng tôi cung cấp giải
pháp trọn gói từ cung cấp vật liệu
đến thi công Trần, Sàn và Tường. Với
tiêu chí nhanh chóng và tiết kiệm về
thời gian lẫn tiền bạc.

BRAND BUISNESS

PHÂN PHỐI & SẢN XUẤT VẬT LIỆU
ỐP TƯỜNG:
Chúng tôi tự sản xuất và phân phối
sản phẩm tấm ốp phục vụ , dịch
vụ thi công sơn hiệu ứng mỹ
thuật của chúng tôi do đó có lợi
thế về nguồn cung cấp nguyên vật
tư, kịp thời đáp ứng tiến độ công
trình và đáp ứng đúng yêu cầu của
các nhà thiết kế, kiến trúc sư một
cách nhanh chóng và chủ động
cho các công trình xây dựng dân
dụng, công nghiệp, thương mại.
Ngoài ra chúng tôi còn phân phối
ra thị trường hỗ trợ cho các nhà thi
công khác một cách ổn định về giá
cả, số lượng và chất lượng.

SUITALE FOR ANY SUNFACE

S U IT A L E F O R A NY S U N F A C E

Sơn hiệu ứng Bê Tông

Sơn hiệu ứng Vải Lụa

O X I D I Z I N G

I R O N

P A I NT

Sơn hiệu ứng Rỉ Sét

M ET A L I C

P A I NT

Sơn lót Đa năng

SƠN HIỆU ỨNG CASHMERE - SILL EFFECT
CASHMERE phát triển theo xu hướng thiết kế hiện đại của Italia. Mang đến một không gian
hiện đại, quý phái và đầy cảm hứng. Họa tiết của CASMERE tự nhiên phối hợp với ánh sáng
cùng với từng góc nhìn để tạo ra các sắc độ của họa tiêt một cách ngẫu nhiên hình dạng
các họa tiết này tự thay đồi khi chúng ta di chuyển thay đổi góc nhìn. Kết hợp với màu sáng
của ánh sáng đèn, chúng ta có một bức tường tự tán sắc theo dải quang phổ, đầy màu sắc
lung linh mà không phải thay đổi màu sơn khác. Rất thích hợp với những bảng thiết kế hiện
đại. “ SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG ”.

S U IT A L E F O R A NY S U N F A C E

CACSHMERE Là dòng sơn Acyalic đa năng, bám tốt trên mọi bè mặt vật liệu như: Tường
thạch cao, ván MDF, sCembroad.. Thành phần chủ yếu trong sơn để tạo ra sự khác biệt so
với dòng sơn khác là bột Ngọc Trai tự nhiên cho nên chúng tự tạo ra vân ẩn thay đổi theo
từng vị trí của người xem như vải Lụa. Cho nên thể hiện độ chi tiết cao, màu sắc tự n hiên,
bề mặt bóng mờ, phản ánh sáng cao, cho dù dùng tông màu đậm nhưng vẫn không
làm tối ngôi nhà của quý khách thân thiện môi trường thể hiện tính nghệ thuật đầy cảm
hứng, mang phong cách tối giản, trang nhã, lịch lãm, và trẻ trung, cho dù đặt trong không
gian nào đi nữa thì nó vẫn giữ được nét hiện đại quý phái, sang trọng vốn có của
dòng sơn này.
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NỀ TẢNG

TRỌN BỘ SƠN HIỆU ỨNG GIẢ RỈ CỦA CHÚNG TÔI

COMMUNICATION
O X I D I Z I N G

Nền tảng con người
Đối với nhân viên:
Công ty luôn tạo môi trường làm việc
năng động và thân thiện. Chính sách
tuyển dụng ưu đãi nhân tài, bồ dưỡng
cá nhân vượt trội và đào tạo nhân lực.
Đối với cộng tác viên:
Chia sẻ kỹ thuật thi công, thống nhất
tư tưởng đi đến chất lượng vượt trội.
Đối với khách hàng:
Chúng tôi luôn đáp ứng và làm hài lòng
khách hàng bằng sự mới mẻ trong ý
tưởng. Chất lượng vượt trội và dịch vụ
chăm sóc khách hàng uy tín và chuyên
nghiệp.
Đối với thị trường:
Chúng tôi tập trung nghiên cứu thị
trường ngách kỹ tính này. Chinh phục
mọi không gian khó bằng những chất
liệu độc lạ mà lại tinh tế bằng những
phương pháp thi công độc đáo. Tạo ra
những sản phẩm độc nhất có tính ứng
dụng trong thật tế cao. Tạo tiền đề khơi
nguồn cảm hứng cho các nhà thiết kế
tự tin hơn, không lo gặp khó từ ý tưởng
đến hiện thực hóa ý tưởng đó.
Nền tảng thông tin
Thông tin công ty:
Công ty TNHH MTV DV MỸ THUẬT ÂU Á
MST: 0313452043
Vốn điều lệ: 9.000.000.000 vnd
Hệ thống website:
htp//:mythuataua.vn.
Hoạt động lĩnh vực vẽ tranh và điêu khắc
htp//:auapaint.com
Hoạt động lính vực thi công sơn hiệu ứng
htp//;colorsmaster.vn
Hoạt động lĩnh vực phân phối sơn hiệu ứng

I R O N

P A I NT

Logo
Sơn hiệu ứng giả rỉ

M ET A L I C

E F F E CT

M ET A L I C

P A I NT

Logo
Chất kích hoạt
phản ứng

E F F E CT

P A I NT

Logo
Chất hãm gỉ,
bảo vệ bề mặt

M ET A L I C

P A I NT

Logo
Sơn lót kim loại

SƠN HIỆU ỨNG RỈ SÉT - OXIDIZING IRON PAINT
Là dòng sơn gốc Acyalic đa năng, bám tốt trên mọi bề mặt vật liệu như Tường thạch cao,
ván MDF, sắt mạ kẽm.. tạo ra hiệu ứng giả rỉ đặc biệt như thật, độ chi tiết cao, màu sắc tự
nhiên, bề mặt sần mờ hoặc bóng mờ, thân thiện môi trường thể hiện tính n ghệ thuật
đầy cảm hứng, mang phong cách tối giản, bụi bặm đặt trong không gian hiện đại mà
vẫn giữ được cái chất thời gian đầy bụi bặm mà không kém phần sang trọng.
“ SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG ”.

O X I D I Z I N G

I R O N

P A I NT

SƠN HIỆU ỨNG GIẢ RỈ
Chất liệu & Ứng dụng: Chất liệu vữa hỗn hợp thông qua phản ứng hóa học tạo nên h iệu
ứng giả rỉ. bề mặt vật liệu như Tường xi măng, ván MDF hay Sắt mạ kẽm để xác định thời
gian khô & bề mặt hoàn thiện phù hợp bề mặt hoàn thiện bề mặt mịn hoạc sần. Cho phép
nghệ sĩ tùy ý thể hiện theo ý tưởng.
Trải qua các bước sau:
B1: Sơn 1 lớp lóp chuyên dụng Metal Primer cho từng bề mặt vật liệu.
B2: Sơn phủ 1 lớp màu Metal Primer pha màu gần giống với mà hiệu ứng giả rỉ nhât có thể.
nhằm tránh sót nền, vừa cách nhiệt, vừa tạo độ ẩm để tạo điều kiện lên các bước sau.
B3 Sơn 1 lớp sơn hiệu ứng giả rỉ Iron Rust để thật khô rồi mới tiến hành B4. Nhằm tạo liên
kết bề mặt vũng chắc cho các bước sau này.
B4: Sơn 1 lớp hiệu ứng Iron Rust để ráo bề mặt, nhưng không được khô rồi tiến hành liền B5.
B5: Dùng bình xịt 1 lớp kích hoạt phản ứng Rust Acivator, có thể xịt nhiều lần cho đều.
B6: Dùng bình xịt đều 2 lớp cách nhau 1h bằng Metal Protects để ngăn chặn phản ứng
tiếp diễn làm sai màu mong muốn của nghệ sĩ.
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