Dịch vụ màu sắc và sơn pha màu

There are no translations available.
Sơn Sylex bảo đảm màu sơn không bị phai màu trong thời gian bao lâu?

Mọi màu sắc và chất liệu đều có xu hướng bị biến đổi theo thời gian nên không thể có việc
hoàn toàn không bị bạc màu theo thời gian. Khi được thi công theo đúng hệ thống và đạt các
yêu cầu kỹ thuật, sơn của Sylex có thể giữ được màu sắc tương đối mới đẹp trong khoảng 5 - 7
năm.

Tại sao màu xanh đậm lại hay bị phai màu?

Khi độ ẩm trong tường vượt quá mức cho phép (16%), sẽ xảy ra hiện tượng kiềm hóa - hay còn
gọi là muối hóa.
Nguyên nhân: Khi hơi nước bốc ra từ bên trong tường sẽ mang theo chất kiềm có trong xi măng,
hồ vữa ra bề mặt và phản ứng với bột màu (đặt biệt là màu xanh) có trong sơn phủ tạo ra lớp
muối phức màu trắng (hoặc vàng nhạt) nên rất dễ nhận thấy trên nền các màu đậm.

Tại sao xảy ra hiện tượng lệch màu? Và cách khắc phục như thế nào?

Vì:
1. Quá nhiều màu sơn gần giống nhau nên dễ nhầm lẫn.
2. Nếu mua sơn pha từ 2 cửa hàng khác nhau thì cùng 1 màu có thể có thể có sự khác biệt
nhỏ.
3. Khoảng thời gian từ lúc sơn cho đến lúc dặm vá lại đã quá lâu.
4. Không dùng đầy đủ hệ thống sơn giống như ban đầu khi dặm vá, thường là không dùng
sơn lót.
Cách tốt nhất khi có tình trạng khác màu, bạn nên sơn lại 1 nước trên toàn bộ mảng tường
đang bị khác màu để khắc phục hoặc liên hệ với Công ty TNHH
SYLEX VIỆT NAM để
được nhân viên chúng tôi hỗ trợ
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Màu sơn Sylex có giống như màu trên cây màu hay trên bảng màu không?

Màu sơn thực tế và màu mực in trên bảng màu luôn có sự sai biệt dù rất nhỏ.
Khi sơn lên tường, diện tích mảng màu rất lớn (vài m2 ) so với miếng màu nhỏ trên bảng màu (4
2 ) nên màu trên tường sẽ có cảm giác
cm
gắt hơn màu

trên bảng màu. Ngoài ra màu sắc trên tường còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như: Ánh sáng,
màu sắc xung quanh... Vì vậy nếu muốn có màu sắc thật chính xác bạn nên mua lon sơn nhỏ
(khoảng 1L) thi công thử một miếng chừng 1m2 lên tường và xem màu sắc có ưng ý hay không.

Sơn Sylex bảo đảm màu sơn không bị phai màu trong thời gian bao lâu?

Mọi màu sắc và chất liệu đều có xu hướng bị biến đổi theo thời gian nên không thể có việc
hoàn toàn không bị bạc màu theo thời gian. Khi được thi công theo đúng hệ thống và đạt các
yêu cầu kỹ thuật, sơn của Sylex có thể giữ được màu sắc tương đối mới đẹp trong khoảng 5 - 7
năm.

Tại sao màu xanh đậm lại hay bị phai màu?

Khi độ ẩm trong tường vượt quá mức cho phép (16%), sẽ xảy ra hiện tượng kiềm hóa - hay còn
gọi là muối hóa.
Nguyên nhân: Khi hơi nước bốc ra từ bên trong tường sẽ mang theo chất kiềm có trong xi măng,
hồ vữa ra bề mặt và phản ứng với bột màu (đặt biệt là màu xanh) có trong sơn phủ tạo ra lớp
muối phức màu trắng (hoặc vàng nhạt) nên rất dễ nhận thấy trên nền các màu đậm.

Tại sao xảy ra hiện tượng lệch màu? Và cách khắc phục như thế nào?
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Vì:
1. Quá nhiều màu sơn gần giống nhau nên dễ nhầm lẫn.
2. Nếu mua sơn pha từ 2 cửa hàng khác nhau thì cùng 1 màu có thể có thể có sự khác biệt
nhỏ.
3. Khoảng thời gian từ lúc sơn cho đến lúc dặm vá lại đã quá lâu.
4. Không dùng đầy đủ hệ thống sơn giống như ban đầu khi dặm vá, thường là không dùng
sơn lót.
Cách tốt nhất khi có tình trạng khác màu, bạn nên sơn lại 1 nước trên toàn bộ mảng tường
đang bị khác màu để khắc phục hoặc liên hệ với Công ty TNHH
SYLEX VIỆT NAM để
được nhân viên chúng tôi hỗ trợ

Màu sơn Sylex có giống như màu trên cây màu hay trên bảng màu không?

Màu sơn thực tế và màu mực in trên bảng màu luôn có sự sai biệt dù rất nhỏ.
Khi sơn lên tường, diện tích mảng màu rất lớn (vài m2 ) so với miếng màu nhỏ trên bảng màu (4
2 ) nên màu trên tường sẽ có cảm giác
cm
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trên bảng màu. Ngoài ra màu sắc trên tường còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như: Ánh sáng,
màu sắc xung quanh... Vì vậy nếu muốn có màu sắc thật chính xác bạn nên mua lon sơn nhỏ
(khoảng 1L) thi công thử một miếng chừng 1m2 lên tường và xem màu sắc có ưng ý hay không.
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