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Dòng sơn Metalic E�ect Iron Rust của  COLORS MASTERS là sơn hiệu ứng giả Sắt Rỉ. Gốc nước đa năng, có kết cấu ổn định và vững chắc  áp  
dụng cho cả Nội -  Ngoại thất, thi công được trên mọi bề mặt của vật liệu. Sơn không mùi,  không độc  hại,   có  khả  năng  ngăn  chặn quá 
trình phản ứng hóa học  do hấp thu nhiệt để tạo ra khí CH2O, không xả nhám nên không gây bụi và gây ồn ào trong quá trình thi công. 
Không gây nứt,  giảm  màu qua thời gian và có khả năng cách nhiệt từ 3% - 5% nhiệt độ tường so với nhiệt độ bên ngoài. Tùy thuộc vào ý
tưởng của Họa sĩ để Sơn có bề mặt lán mịn, hoặc xù xì  để tạo ra yếu tố như thật.  
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XEM ỨNG DỤNG MẪU CATALOG CỦA SƠN CASHMERE VÀO TRONG 
KHÔNG GIAN NHÀ Ở DÂN DỤNG & THƯƠNG MẠI CỦA CHÚNG TÔI:

  Theo góc độ của chuyên gia thị trường thương mại “Sáng tạo không gian Nội - Ngoại thất
thì không thể không tính đến sự kiến tạo không gian, vì: Không gian nhà ở  dân  dụng  là  một 
phần không thể tách rời của cuộc sống, không gian cửa hàng thương mại là một phần không 
thể tách rời của chiến lược kinh doanh của chính chủ sở hữu”.
Nói đến kiến tạo khôngmới mẻ đậm chất nghệ thuật thì không thể bỏ qua không gian nền 
tường trong kiến trúc. Giải pháp ứng dụng sơn Hiệu Ứng Mỹ Thuật nói chung, sơn hiệu ứng 
giả Gỉa Rỉ nói riêng là giải pháphiệu quả nhất. 
      Vì: Sáng tạo mẫu theo yêu cầu riêng của từng khách hàng, thể hiện đậm chấtnghệ thuật, 
thay đổi diện tích sử dụng không gian tốt, thi công nhanh, không gây ồn hay bụi bẩm trong 
quá trình thi công. Độ bền cao, cách nhiệt, chống  ẩm, chống thấm tốt, lau chùi hiệu quả.




