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GiớiThiệu

Sơn Galaxy
Điểm tô lại tổ ấm của mình không những giúp bạn làm mới không gian sống, mà còn góp phần tạo nên
niềm cảm hứng với những gam màu tươi mới. Vậy những yếu tố nào bạn cần quan tâm trong kế hoạch
sơn nhà của mình? Màu sắc sơn, chất lượng sơn bạn chọn hay kĩ năng sơn nhà đóng vai trò quan
trọng?
Trên thực tế, nhiều người chỉ quan tâm đến màu sắc của sơn mà quên rằng những công năng của từng
loại sơn góp phần rất lớn để ngôi nhà của bạn luôn rực rỡ và bền vững. Lựa chọn đúng loại sơn có
thể giúp bạn sỡ hữu một không gian sống luôn tươi mát, thẫm mỹ và an toàn cho sức khỏe. Bên
cạnh đó, kĩ thuật sơn chuyên nghiệp và phối màu phù hợp cũng sẽ giúp bạn che đi những
khuyết điểm còn chưa hoàn hảo trong thiết kế.
Với những thông tin được chia sẻ trong cuốn Ebook này, Sơn Galaxy mong rằng mỗi gia
chủ đều có thể tự tay trang hoàng lại tổ ấm của mình một cách chuyên nghiệp và tiết
kiệm chi phí nhất, với những những “cộng sự” đáng tin. Hy vọng rằng đây sẽ là những
thông tin thực sự hữu ích cùng bạn bắt đầu cho kế hoạch sơn nhà. Đừng quên luôn
theo dõi các hoạt động cùng sơn Galaxy tại Website: http://galaxy-paint.vn và
Facebook Fapage: Sơn Galaxy nhé!
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Cácsảnphẩm

Sơn Nội Thất

Pro1+HoànMỹ
Được trang bị hoàn hảo cả về độ siêu sáng bóng vượt trội, sắc
màu rạng rỡ, bền màu tối đa và cả khả năng tự làm sạch tối
ưu, chống nấm mốc, chống kiềm hóa và đặc biệt hơn hết là
tính năng KHÁNG KHUẨN VỚI CÔNG NGHỆ NANO SILVER.
PRO 1+ sự lựa chọn hoàn mỹ dành riêng cho bạn.
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GliteTinhtế&hiệnại
Nổi tiếng với độ siêu bóng đẳng cấp, sắc màu tinh tế và hiện đại. Một
bức tường được phủ sơn Glite không những cho màu sắc rực rỡ tươi
mới, mà thêm vào đó là những tính năng vượt trội khác như: tự làm
sạch, chống nấm mốc, kháng khuẩn, hơn nữa với độ phủ cao có khả
năng che phủ hoàn toàn các khe nứt nhỏ trên bề mặt và tính năng bền
màu tối ưu sẽ giữ cho bức tường nhà bạn luôn láng mịn, rực rỡ lâu dài.

LanmyaBóngngọctrai
Mang theo mình là bề mặt bóng mờ của phong cách cổ điển và sang
trọng như ngọc trai. Lanmya được hình thành bởi công nghệ mô phỏng
các TINH THỂ NGỌC TRAI. Không những thế, với HIỆU ỨNG LÁ SEN, sơn
Lanmya còn có khả năng tự làm sạch độc đáo bên cạnh các tính năng ưu
việt: chống ố bẩn, sắc màu rạng rỡ và bền màu, chống nấm mốc, dễ lau
chùi, chống kiềm, kháng khuẩn và che dấu các khuyết điểm trên bề mặt.
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Cácsảnphẩm

Sơn Ngoại thất

Pro2+Bảovệhoànhảo
Ngoài các tính năng ưu việt như: độ siêu sáng bóng vượt
trội, bền màu tối đa, tự làm sạch tối ưu, chống UV, giảm
nhiệt, chống thấm, chống nấm mốc, chống kiềm, PRO 2+
còn đặc biệt được trang bị thêm tính năng đặc biệt MÀNG
SƠN CO GIÃN CHỐNG RẠN NỨT và đây sẽ là sự bảo vệ hoàn
hảo cho ngôi nhà thân yêu của bạn..
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GlitterTựlàmsạch
Ngoài nước sơn siêu bóng đẳng cấp, sang trọng và hiện đại, Glitter với
công thức tối ưu kết hợp với các phân tử Nano trong có tính năng TỰ
LÀM SẠCH vượt trội khiến cho bụi bẩn và nấm mốc ‘trượt chân’ và
không bám nổi trên tường. Bên cạnh đó, Glitter còn có các tính năng
ưu việt: bền màu tối ưu, chống nấm mốc, chống kiềm, chống UV, chống
thấm, chống bong tróc cho các bề mặt công trình xây dựng và độ phủ
cao hơn các loại sơn thông thường khác

LanshineGiảmnhiệt
Không những được trang bị bề mặt sơn bóng mờ ngọc trai cổ điển và sang
trọng với các tính năng ưu việt: hiệu ứng lá sen tự làm sạch bề mặt độc
đáo, chống thấm, chống nấm mốc và chịu mài mòn, Lanshine còn có khả
năng chống UV giảm nhiệt, tạo ra một không gian mát mẻ bên trong ngôi
nhà, hiệu quả trong điều kiện môi trường nhiệt đới. Với những gia đình
không có ý định lắp đặt máy điều hoà mà muốn không khí mát tự nhiên,
Lanshine là lựa chọn tối ưu
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Hãycùngtrảinghiệm6bướcsauâycùngSơnGalaxynhe!
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Hướngdẫnlênkếhoạchcụthể

Sơn nhà lần đầu và sơn nhà lại
Công việc lên kế hoạch và chuẩn bị trước
khi “sơn nhà lần đầu” hoặc “sơn lại” là
một công đoạn quan trọng để giúp gia chủ
vừa tiết kiệm vừa có được một “chiếc áo
mới” đẹp cho ngôi nhà của mình. Sơn
Galaxy xin được chia sẻ với bạn những
bước bạn cần chuẩn bị cho kế hoạch sơn
nhà của mình:
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1. Bước 1: Xác định mục đích sơn nhà:
Tùy vào những mục đích và hoàn cảnh khác nhau
mà các gia chủ phải chuẩn bị trước những công
đoạn cần thiết, và dự tính lượng sơn cho chính xác.
Đối với nhà cũ mà gia chủ muốn thay áo mới, việc
sơn lại thường trong những trường hợp sau:
- Sơn theo định kỳ: Do nhiều tác động từ môi
trường cũng như con người như bụi bám vào
tường, thời tiết, vi khuẩn, nấm mốc hay di chuyển
đồ đạc, trẻ em nghịch phá,… sẽ làm bức tường mau
cũ.
- Gia chủ muốn sơn lại nhà trước khi có sự kiện
quan trọng như cưới hỏi, tiệc tùng, đón Tết, các sự
kiện quan trọng khác ...
- Nhà hư hỏng không nằm trong dự tính: Tại một
thời điểm ngôi nhà của chúng ta có vẻ hoàn chỉnh,
nhưng sau một vài năm sẽ xuất hiện những lỗi như
thấm, dột, ẩm, nứt nẻ,…
- Cải tạo hay nâng cấp nhà, giống như một ngôi
nhà mới được xây mới, chúng ta chắc chắn phải
sơn lại để làm nên diện mạo mới của tổ ấm gia
đình.
- Thay đổi phong cách mới: gia chủ muốn làm mới
căn nhà theo phong cách, cá tính mới.
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2. Bước 2: Lập kế hoạch sơn nhà
Dù bạn chỉ mới sơn nhà lần đầu hoặc “thay áo”
cho ngôi nhà của mình thì cũng nên lập một kế
hoạch trước khi sơn nhà với 3 bước sau:
Bước 1: Lên kế hoạch cụ thể:
- Bạn hãy lần lượt trả lời các câu hỏi sau nhé:
- Bạn sơn nội thất hay ngoại thất? Diện tích bao
nhiêu?
- Sơn màu gì, theo phong cách gì?
- Sơn chống thấm hay sơn thường?
- Thời gian hoàn thành là bao lâu,
- Chi phí như thế nào.
- Khi nào bạn muốn sử dụng nhà (hoặc phòng) mới
sơn đó?
Bước 2: Chọn Màu sơn:
Màu sơn không chỉ cần phù hợp với nội thất trong
nhà, theo phong cách của gia chủ mà còn phải hợp
với phong thuỷ của năm tạo nên may mắn cho gia
đình bạn.
- Sơn ngoài trời nên chọn màu sáng, ít hấp thu ánh
sáng mặt trời. Sơn trong nhà cần chú ý đến nội
thất và mục đích sử dụng của từng phòng. Kích
thước căn phòng cũng là yếu tố cần chú ý khi chọn
màu sơn:
- Nhà có diện tích hẹp: Trần nhà màu xanh lá cây
hoặc màu trắng sẽ tạo cảm giác cho căn phòng
rộng rãi hơn

- Những căn phòng quá rộng nên cho màu nóng,
đậm để tạo cảm giác ấm áp. Các nhà thiết kế cũng
khuyên không nên sơn 3 căn phòng cùng màu, nên
bạn có thể lựa chọn nhiều màu sơn cho từng căn
phòng , nhưng đừng quá tương phản , sặc sỡ quá.
- Chọn màu sắc sơn phù hợp theo từng khu vực
phòng để có tâm trạng thoải mái nhất
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Bước 3: Dự tính chi phí:

3. Bước 3: Tiến hành sơn với 4 bước

- Bao gồm nước sơn, sơn lót, bả sơn, cọ sơn, tiền

Bước 1: Trước khi bắt đầu công việc, phải che chắn

thuê nhân công. Giá sơn nên khảo sát gần thời

các ổ điện; làm sạch tường, nếu có rong rêu bám

điểm bạn sơn nhà, những loại sơn chất lượng tốt có

bẩn phải cạo sạch, dùng giấy nhám chà lên tường,

giá cao hơn sơn thường một chút, và bạn nên lưu ý

tiếp đến dùng chổi quét bụi trên tường.

là giá sơn ngoài trời cao hơn giá sơn trong nhà.

Bước 2: Khi sơn, nếu tường nóng hơn 40 độ ( lưu

- Để xác định được chi phí sơn nhà bạn cần quan

ý!) thì phải làm mát trước khi sơn. Bạn có thể mở

tâm đến lớp sơn

quạt , đừng phun nước làm mát vì bề mặt tường

Thông thường , các gia chủ sơn nhà nếu không quá

cũng không được quá ẩm ướt, sẽ làm giảm độ bám

kỹ tính sẽ chỉ sơn 1 lớp, nhưng sẽ không bảo vệ

của sơn.

được lớp sơn 1 cách bền lâu . Chúng tôi khuyên bạn

Bước 3: Phủ lên sàn nhà một lớp bạt, giấy báo.. để

nên sơn ba lớp bởi vì:

tránh nước sơn dính xuống sàn nhà.

• Lớp đầu tiên để làm phẳng mặt tường, tạo độ kết

Bước 4: Bạn nên đọc kĩ hướng dẫn để pha sơn cho

dính cho các lớp sơn sau

đúng, pha màu như ý muốn của bạn, sau đó tiến

• Lớp thứ hai là sơn lót, có tác dụng ngăn ẩm, ngăn

hành sơn từng lớp. thông thường , sẽ có sự chênh

kiềm, chống thẩm thấu. Bạn có thể chọn sơn một

lệch sắc độ 1 chút , tuỳ vào nước sơn của từng

hay hai lớp lót tùy nhu cầu của mình.

thương hiệu uy tín , bạn nên hỏi các nhà tư vấn để

• Lớp thứ 3 là sơn bao phủ, có tác dụng bảo vệ và

có được màu sơn như ý.

trang trí.

Với những thông tin trên hy vọng bạn có thể chuẩn
bị tốt kế hoạch sơn nhà của mình!
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Cácdụngcụcơbản

Cần chuẩn bị trước khi sơn

Để thực hiện việc sơn lại tường nhà cũ đảm bảo chất lượng, các dụng
cụ cho việc sơn nhà dưới đây góp phần không nhỏ đem lại một kết quả
đẹp và như ý. Bạn nên chuẩn bị cho mình những dụng cụ cần thiết sau
để mang lại một ngôi nhà đẹp, an toàn cho sức khoẻ và tiết kiệm thời
gian dọn dẹp nhé:
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1. Giấy nhám hoặc máy chà nhám
Công dụng của giấy nhám/máy chà nhám là để làm mịn những bề mặt
không bằng phẳng. Khi sơn tường, bề mặt tường cần có độ nhẵn mịn nhất
định, nếu không thì lớp sơn sẽ bị gồ ghề, lõm hay trũng gây mất thẫm mỹ
bức tường. Chính vì thế, trước khi thực hiện công đoạn sơn tường, những

1

người thợ thường dùng giấy nhám để làm nhẵn bóng những bề mặt gồ ghề
trên tường. Đối với những ngôi nhà có diện tích lớn thì bạn cũng có thể lựa
chọn cách dùng máy chà nhám tường để tiết kiệm thời gian và hiệu quả cao.
2. Băng dính
Băng dính dùng để dán kín lên công tắc đèn, ổ cắm hoặc những khu vực mà
sơn có thể dây bẩn vào. Khi sơn tường, bạn có thể dùng một đoạn băng dính
dán bên rìa ngoài đường sơn để giữ cho đường sơn được thẳng và mịn. Mẹo
bóc băng dính mà không để lại các vệt đen xấu xí là hãy chờ cho sơn khô

2

hoàn toàn, hoặc bạn có thể dùng hơi nóng của máy sấy để gỡ băng dính ra
dễ dàng nhé.
3. Dụng cụ che chắn
Để bảo vệ vệ sàn và nội thất trong nhà, bạn có thể sử dụng tấm nhựa to hoặc
các tờ báo cũ để phủ lên các vật dụng để tránh sơn dây vào. Với cách này bạn
không phải dọn dẹp “bãi chiến trường” sau khi sơn .
Bạn cũng nên nhớ sử dụng túi nilon dày lót dưới các vật dụng sơn, bọc thùng

3

sơn cùng các vật dụng khác để có thể dọn dẹp và vệ sinh chúng nhanh chóng
nhé!
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4. Dụng cụ cạo sơn
Dùng để loại bỏ những mảng sơn cũ đã bị bong tróc khỏi bề mặt, hoặc cũng có thể
sử dụng để lấp những vết nứt hoặc lỗ hổng trên tường.

4
5. Khăn sạch
Sơn sẽ không dính tốt trên bề mặt xù xì, nhiều bụi bẩn và
ngay cả khi dính cũng để lại bức tường gồ ghề, không đẹp

5

mắt. Lúc này bạn cần dùng chổi lông gà và khăn ẩm để lau
sạch tường trước khi sơn nhằm có nước sơn đẹp và tăng độ

6. Cọ quét sơn và con lăn sơn
Có nhiều loại kích thước cho cọ và con lăn sơn để dùng với các bề mặt và mục đích
khác nhau. Đối với những bề mặt có diện tích nhỏ, hẹp và nhiều góc cạnh thì cọ sơn
là dụng cụ tốt nhất để xử lý công việc. Con lăn sơn có lợi thế giúp bạn hoàn thành

6

công việc nhanh hơn, nhưng bạn không thể tạo nên những đường sơn sắc sảo như
khi dùng cọ sơn,
7. Khay đựng con lăn sơn
Sơn sẽ không dính tốt trên bề mặt xù xì, nhiều bụi bẩn và
ngay cả khi dính cũng để lại bức tường gồ ghề, không đẹp
mắt. Lúc này bạn cần dùng chổi lông gà và khăn ẩm để lau

7

sạch tường trước khi sơn nhằm có nước sơn đẹp và tăng độ
bám dính của sơn.
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8. Thanh truyền (Ống bọc ngoài) con lăn
Bạn cần có nhiều ống bọc ngoài khác nhau để sử dụng cho các màu
khác nhau. Điều này sẽ giúp cho màu sơn trên ống lăn được giữ lại

8

nguyên vẹn, không bị đổi màu, hạn chế việc thay ống lăn và ống bọc.

9.Bột làm láng tường
Dùng để lấp vết nứt hoặc lỗ hổng tường. Bột làm láng tường hay còn
gọi là bột trét tường dùng để lấp các lỗ hổng và làm phẳng bề mặt hồ
vữa hay bê tông trước khi sơn lót. Loại này dễ sử dụng, dẻo, mịn, kéo
nhẹ tay; làm tăng tính thẩm mỹ cho lớp sơn hoàn chỉnh.

9

10. Thùng
Để ngâm cọ quét sơn, con lăn sơn và các dụng cụ khác

10
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11.Cây sào dài
Dùng để đặt con lăn vào đầu cây sào để sơn những khu vực cao.

11
12.Thang chữ A
Dùng để sơn những khu vực cao. Để sử dụng được lâu, cần bảo quản
thang chữ A thật sạch, các vết bẩn, keo trét, vệt sơn cần phải được chùi
sạch sau khi sử dụng. Hai miếng cao su chặn ở hai đầu cần phải luôn
luôn ở đúng vị trí để tránh nước hoặc chất bẩn lọt vào bên trong thang.

12
13

Không sử dụng khi thang bị mất hai đế an toàn bằng cao su ở dưới hai
đáy chân thang.

13. Đồ bảo hộ
Mũ, mặt nạ và găng tay được sử dụng để bảo vệ tóc và bàn tay không
bị dính sơn.
Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn chuẩn bị đủ dụng cụ sơn nhà
một cách dễ dàng. Hãy liên lạc với đội ngũ Lucky Painter của sơn
Galaxy để nhận được những tư vấn cho việc sơn nhà bạn nhé!
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CácBướcChuẩnBịBềMặtTường

Trước Khi Sơn

Bạn không thể nào bỏ qua các bước chuẩn bị
bề mặt tường trước khi sơn bên dưới nếu
muốn lớp sơn phủ hoàn thiện đạt hiệu quả
cao về chất lượng và thẩm mỹ. Hãy cùng Sơn
Galaxy khám phá bí quyết xử lý bề mặt tường
thi công qua vài bước đơn giản và dễ dàng
sau nhé:
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Bước 1: Vệ sinh, làm sạch khu vực tường cần thi

Bước 2: Làm mịn bề mặt tường cần thi công

công

- Sơn sẽ không giúp giấu đi các vết lồi lõm hay nứt

Vệ sinh bề mặt trước khi sơn là một công đoạn

nẻ vì vậy bạn có thể dùng đèn pha rọi từ dưới quét

không thể bỏ qua

qua bề mặt để tìm ra những chỗ sần sùi trước khi

- Dọn trống bức tường của bạn bằng việc gỡ bỏ toàn

bạn bắt đầu sơn.

bộ đinh, ốc vít, keo dán...

- Dùng bàn cạo cạo bằng các vết lồi. Những chỗ lõm

- Làm sạch tường là rất quan trọng. Hãy lau sạch

hoặc nứt nẻ bạn nên trám bằng một hỗn hợp keo

chúng bằng xà phòng (hoặc dung dịch tẩy rửa) và

dính đặc biệt.

sau đó rửa bằng nước sạch để loại bỏ bất kỳ vết bẩn

- Dùng chổi lớn san keo cho đều. Chú ý nên quét

nào.

nhiều lớp keo mỏng thay vì một lớp dày cộm.
- Dùng giấy ráp đánh mịn mặt tường. Đừng nghĩ
chà nhiều là tốt, nếu bạn làm quá tay thì bề mặt sẽ
bị trầy.
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Bước 3: Xử lý chống thấm, chống ẩm và các lỗi
của tường triệt để
Xử lý các lỗi trên tường triệt để trước khi sơn
- Cần xử lý tất cả các lỗi trước khi sơn, một khi đã
sơn xong mà chưa xử lý triệt để các lỗi, lớp sơn có
thể nhanh chóng bị hỏng làm xấu ngôi nhà.
- Chống ẩm: Độ ẩm của tường không quá 15%, độ
ẩm cao là nguyên nhân chính gây ra sự xuống
cấp của màng sơn một cách nhanh chóng như
phồng giộp, bong tróc, màu sắc loang lỗ, trong
kỹ thuật gọi là hiện tượng cháy kiềm. Bạn nên xử
lý chống ẩm bằng sơn lót siêu chống kiềm chuyên
dụng, sơn chống thẩm thấu dành cho ngoại thất
như Galaxy Primer hay dành cho nội thất Galaxy
Sealer. Một điều nên nhớ là bạn hãy sử dụng sơn
lót đồng màu với màu sơn cuối để che dấu những
khiếm khuyết trên bức tường nhé.
- Chống thấm: xác định nguyên nhân thấm và xử
lý triệt để, đây là nguyên nhân dẫn đến lỗi sơn
nhanh nhất. Bạn có thể tham khảo loại sơn
chống thấm nước và chống kiềm hóa như Galaxy
Protector 1+ dành cho nội thất và Galaxy Protector 2+ dành cho ngoại thất.
Với 3 bước cơ bản trên, Sơn Galaxy hy vọng giúp
bạn tự tin để chuẩn bị bề mặt tường kỹ lưỡng
trước khi sơn để có một “chiếc áo đẹp, và bền”
cho ngôi nhà của bạn.
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Cáchtínhtoánlượngsơnủ

Trước Khi Sơn

Mua vừa đủ lượng sơn cần thiết giúp tiết kiệm
chi phí và bảo vệ môi trường. Hãy học cách
tính toán lượng sơn thích hợp với những mẹo
sau đây:
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Bước 1: Đánh giá diện tích khu vực bạn đang sơn.

Ví dụ: trên thông số thùng sơn có Độ tiêu hao:

Hãy dùng thước dây kim loại đo đúng chiều rộng

12-14m2/lít/lớp. Thì chúng ta cần khoảng 2

và chiều cao bức tường, sau đó nhân chúng lại để

thùng sơn là đủ.

biết chính xác diện tích cần sơn.

Hãy dựa trên những mẹo trên để tính lượng sơn

Ví dụ: chiều rộng 3m, chiều cao 5m -> diện tích

cần sử dụng cho ngôi nhà của bạn nhé. Đừng quên

bước tường cần sơn là 15m2

rằng tùy từng loại sơn và nhà sản xuất sẽ cho kết

Bước 2: Cũng với công thức trên, tính diện tích cửa

quả khác nhau. Nhưng nếu sử dụng sơn chất

sổ và cửa ra vào, sau đó trừ chúng đi khỏi diện

lượng cao, bạn sẽ thấy mình cần dùng ít sơn hơn

tích bức tường mà bạn vừa tính nhé!

để có kết quả đẹp hơn đấy!.

Ví dụ: bạn đo được diện tích của sổ 1m2. Thì diện
tích cần sơn là 14m2
Bước 3: Nhân số diện tích mới đó với số lớp sơn mà
bạn cần - chúng tôi khuyên bạn nên sơn ít nhất
hai lớp. Việc tính dư ra một chút sơn thừa để sơn
sửa cũng rất cần thiết.
Ví dụ: bạn sơn 2 lớp thì cần ít nhất 28m2
Bước 4: Cuối cùng, chia kết quả vừa có được với số
m²/l trên hộp sơn (nếu bạn không thấy số này trên
hộp, hãy tìm trong mục thông tin sản phẩm trên
mạng) hoặc bạn có thể hỏi nhân viên tư vấn sơn
cho bạn. Như vậy bạn sẽ có được số lít sơn cần
thiết cho kế hoạch của mình.
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Mộtsốgợiýchọnlựa

Màu sơn phù hợp
Cảm hứng chọn lựa màu sắc cho nhà bạn là từ
đâu?
Việc chọn lựa màu sơn phù hợp cho căn nhà bạn
rất quan trọng. Chắc hẳn bạn không muốn phải
sơn đi sơn lại nhiều lần cho tới khi bạn hài lòng
và bạn cũng chẳng muốn chi quá nhiều tiền để
sơn một bề mặt cho căn nhà đúng không?
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Nguyên tắc cơ bản cho bạn đó là không nên chọn
quá ba màu cho một căn phòng. Sự kết hợp này sẽ
mang lại cảm giác hài hòa và tính thẩm mỹ cao cho
căn nhà của bạn. Ba màu cơ bản bao gồm:
- Màu chủ đạo (Chiếm khoảng 60%)
- Màu phụ đạo (Chiếm khoảng 30%)
- Màu điểm nhấn (Chiếm khoảng 10%)
Một số cách phối màu gợi ý cho bạn:
Chọn màu theo tone: tone màu nóng, màu lạnh,
màu ấm, màu sáng, tone trung tính.
Chọn màu theo mệnh:
Theo quy luật Ngũ hành tương sinh tương khắc có
những cách dùng màu sắc dưới đây:
• Gia chủ mệnh Kim nên sử dụng màu trắng, màu
vàng hoặc nặng về màu vàng (Thổ sinh Kim);
• Gia chủ mệnh Thủy dùng màu đen, xanh lam là
màu của bản mệnh hay màu trắng theo quy luật
Kim sinh Thủy;
• Gia chủ mệnh Thổ nên dùng màu hồng, đỏ (Hỏa
sinh Thổ) hoặc màu nâu đất, vàng đất, xám;
• Gia chủ mệnh Hỏa dùng màu xanh (Mộc sinh Hỏa)
hoặc màu đỏ, hồng, cam;
• Gia chủ mệnh Mộc nên sử dụng màu xanh, màu
đen (Thủy sinh Mộc).
Chọn màu theo không gian: mở rộng không gian,
hoặc thu hẹp không gian

Chọn màu theo phong cách: châu Âu, cổ điển, hiện
đại...
Chọn màu theo hướng công trình: Theo nguyên lý
Ngũ hành, màu sắc của mỗi hướng ứng với mỗi
hành như sau: Màu trắng thuộc hành Kim (hướng
Tây); Màu xanh thuộc hành Mộc (hướng Đông);
Màu xanh dương và xám thuộc Thủy (hướng Bắc);
Màu đỏ thuộc hành Hỏa (hướng Nam); Màu vàng
thuộc hành Thổ (Trung cung).
Chọn màu theo khu vực địa lý đang sống: khu vực
nhiệt đới nên chọn nhà tone màu mát, và hàn đới
nên chọn tone màu ấm
Ngoài ra, bạn nên chú ý đến điều kiện ánh sáng của
phòng, nơi bố trí những khung cửa sổ và các loại
đèn nội thất để chọn màu sắc phù hợp với những
điều kiện ánh sáng khác nhau.
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Trước khi sơn nhà, bạn còn nên nhớ mỗi màu sắc
đều có một tác dụng tâm lý riêng:
- Các màu mang sắc xanh như xanh nhạt, xanh
lá, xanh ghi ... được cho là có tác dụng thư giãn.
- Màu trắng sữa, trắng ngà, xanh biển thì tạo
cảm giác bình yên.
- Màu đỏ thắm, đỏ gạch, màu vàng tươi là lựa
chọn phù hợp nếu muốn xua tan cảm giác mệt
mỏi, trì trệ.
- Thêm vào đó, những màu của thiên nhiên, của
cây cỏ hoa lá, của tự nhiên như xanh lá, vàng
chanh, xanh đại dương nên được ứng dụng nếu
bạn muốn tạo sự thay đổi tích cực cho gia đình
bạn.
Ngoài việc hiểu rõ về kết cấu và tình trạng của
khu vực cần sơn, bạn cũng nên ghé thăm các
cửa hàng sơn, trung tâm nội thất hay liên lạc
với đội ngũ Lucky Painter của Galaxy để được tư
vấn thêm về sự phối hợp các màu sắc, từ đó có
những quyết định sáng suốt để lựa chọn màu
sơn phù hợp nhé!
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Cáchchọnlựaộbóng

Thích hợp khi sơn nhà
Độ bóng là độ phản quang của bề mặt khi tiếp xúc với
ánh sáng.
Độ bóng ảnh hưởng đến độ bền của sơn. Độ bóng cao
giúp cho việc chùi rửa dễ dàng, giảm độ bám dơ đặc biệt
là những chất dầu mỡ hoặc mồ hôi, đồng thời giảm hơi
ẩm tiếp xúc lên bề mặt. Ngoài ra độ bóng còn ảnh hưởng
đến màu sắc. Nếu như cùng một màu, độ bóng sẽ làm
tăng độ đậm và độ sáng so với sơn mờ.
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Sau đây là một số hướng dẫn về lựa chọn độ bóng
thích hợp cho sơn nhà, bạn hãy tham khảo và
chọn cho mình những loại sơn phù hợp với bề mặt
và vị trí cần sơn của bạn nhé!
1. Độ bóng mờ (Flat): giúp giảm lỗi xuất hiện trên
bề mặt, phù hợp cho các bề mặt gồ ghề, gai, hoặc
tường có lỗ rỗng nhỏ. Giúp cho phần dặm vá dễ
dàng hơn, rất phù hợp cho phòng khách, phòng
ngủ người lớn, và đặc biệt là cho trần nhà
2. Độ bóng nhẹ (Low sheen, egg-shell): giảm độ
bám dơ trên bề mặt, dễ lau chùi, thích hợp cho
phòng ăn, phòng làm việc.
3. Bán bóng (Semi-gloss): độ bóng cao hơn, dễ
chùi rửa, giảm độ bám dơ. Rất thích hợp cho hành
lang, cầu thang, nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ
trẻ con.
4. Bóng cao (Gloss, high gloss): độ bóng khá cao,
rất tốt cho chùi rửa thường xuyên. Giảm độ bám
dầu mỡ hoặc những chất lỏng có màu như rượu,
nước sốt,... Rất thích hợp cho phòng tắm, nhà bếp,
phòng ăn khung cửa sổ, cửa chính, bàn ghế ...
Mặc dù việc chọn độ bóng cho sơn còn phụ thuộc
vào sở thích cá nhân nhưng bạn vẫn nên tuần thủ
những quy tắc sơn Galaxy nêu trên để giúp cho
ngôi nhà của mình không những đẹp mà còn dễ
bảo quản, tiết kiệm được nhiều chi phí về lâu dài.
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Cáchkhắcphụcmùisơn

Sau khi sơn nhà
Mùi sơn mới thường tạo cho chúng ta cảm giác khó chịu, thậm chí
còn gây dị ứng đối với một số người. Bất kể là sơn tốt hay sơn kém
chất lượng, mùi sơn cũng sẽ tồn tại trong nhà chúng ta từ 5-7
ngày. Mùi của sơn gây ra là do mùi của Polyme, bản thân Polyme
không gây độc nhưng người ta phải sử dụng dung môi để hoà tan
Polyme, chính những loại dung mô này là tác nhân gây ra mùi khó
chịu. Khi tiếp xúc với những loại dung môi ở nồng độ cao, chúng ta
có thể bị các bệnh về đường hô hấp hoặc dị ứng. Dưới đây là một số
cách thông dụng để khắc phục mùi sơn sau khi sơn nhà:
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Cách 1: Mở thoáng các cửa mở quạt thông gió để
không khí làm dịu đi mùi sơn.
Cách 2: Bọc than củi trong tờ báo rồi để rải rác khắp
phòng sẽ thấy hiệu nghiệm ngay. Nếu có thể, nên
đóng kín hết các cửa phòng lại sẽ cho kết quả tốt
hơn.
Sử dụng than củi giúp khắc phục mùi sơn hiệu quả
Ngoài ra dùng các mẹo trong dân gian để khắc phục
mùi sơn như sử dụng giấm ăn, muối hay hành tây
đặt vào các góc trong nhà,… đều là những giải pháp
rất hiệu quả.
Cách 3: Chọn loại sơn tốt, hạn chế các chất gây mùi:
Đối với những công trình nội thất cũng như ngoại
thất, bạn nên chọn những loại sơn không chứa
APEO, chì và thủy ngân, kim loại nặng, có hàm
lượng VOC thấp, tính năng chùi rửa, độ bóng cao,
bền màu, tính kháng khuẩn cao và đặc biệt là không
có mùi khó chịu như các loại sơn thông thường khác.
Sơn Galaxy đáp ứng những tiêu chuẩn đó với nhiều
dòng sản phẩm đa dạng với nhiều màu sắc khác
nhau, đáp ứng cho nhiều nhu cầu sử dụng của bạn.

Sơn Galaxy Lanmya được sản xuất theo tiêu chuẩn
Nhật Bản Jis K 5663:2003 đặc biệt kết hợp với Công
nghệ màu sắc độc quyền của Galaxy. Với một bề mặt
láng mịn bóng mờ ngọc trai, loại sơn này có khả
năng che giấu các khuyết điểm trên bề mặt, rất dễ
dàng vệ sinh chùi rửa và có độ bền màu cao. Galaxy
Lanmya sản xuất trên dây truyền hiện đại với nguồn
nước tinh khiết hoàn toàn không chứa các lọai hóa
chất gây hại như APEO, Fomanđehyt, chì và thủy
ngân hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC) rất thấp.
Galaxy Lanmya có khả năng kháng khuẩn, chống
rêu mốc.
Với những thông tin chia sẻ bên trên, sơn Galaxy hy
vọng giúp bạn chọn được cách khắc phục mùi sơn
hiệu quả và tiết kiệm nhất.
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Cáchxửlýsơntường

Bị rạn nứt

Hiện tượng rạn nứt xảy ra có thể do yếu tố kĩ thuật,
nhưng chủ yếu là do sử dụng loại sơn rẻ tiền, kém
chất lượng.
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1.Xử lý khi vết nứt sơn tường nhỏ
Tùy thuộc vào độ nứt của tường mà có hướng xử lí
khác nhau. Nếu chỉ là những vết nứt nhỏ trên bề
mặt tường hay được mô tả là nứt chân chim,
không ăn sâu vào tường gạch thì bạn chỉ cần đục
lớp hồ cũ dọc theo các vết nứt, xử lý kĩ rồi sử dụng
sơn có khả năng chống thấm cao, độ đàn hồi cao
và tính năng vượt trội như ‘che giấu khuyết điểm’
như sơn Galaxy Lanmya cho công trình nội thất
và Galaxy Lanshine cho công trình ngoại thất.
2. Xử lý khi vết nứt sơn tường lớn:
Nếu vết nứt có vẻ lớn, trước tiên, bạn dùng vữa để
trám các lỗ hổng và vết nứt lớn, làm phẳng bề
mặt bằng bột trét chuyên dùng dành cho tường
ngoài trời như bột bả tường Protector kháng kiềm.
Ðể đạt hiệu quả tốt nhất phải đảm bảo cho bề mặt
cần sơn được sạch sẽ, khô thoáng và độ ẩm tường
dưới 16%. Sau khi chuẩn bị tốt bề mặt thì phủ một
lớp sơn lót chống kiềm như Galaxy LOT+, chờ sơn
tự khô rồi phủ 1- 2 lớp sơn chống thấm lên trên.
Bột Bả Galaxy Protector có chức năng kháng
kiềm, chịu mài mòn, va đập, bám dính tốt, không
ngấm nước và có độ cứng cao

3.Xử lý khi vết nứt sơn tường sâu:
Đối với những vết nứt sâu xuống lớp tường xây do
các nguyên nhân như kĩ thuật xây không đúng,
bạn cần phải gọi đơn vị thi công có uy tín đến
kiểm tra và có biện pháp thích hợp.
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Xửlivatránhnấmmốc

Ở trong nhà

Khí hậu Việt Nam có độ ẩm cao, thời tiết ẩm
và nồm, do đó các công trình xây dựng của
chúng ta dễ bị hiện tượng ngưng tụ hơi nước
trên bề mặt, hoặc bề mặt được sơn khi hơi ẩm
bên trong còn nhiều dẫn đến loang lỗ, nấm
mốc không những khiến tường nhà trở nên
xấu xí mà còn gây ảnh hưởng xấu đối với sức
khỏe. Cách xử lý bên dưới có thể giúp bạn
tránh được hiện tượng ẩm mốc này
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1. Dùng dung dịch hoá chất diệt nấm mốc:
- Cách tốt nhất là dùng dung dịch hóa chất phù hợp
để diệt nấm mốc. Đầu tiên, bạn loại bỏ sạch sẽ
những vết loang ố này bằng các vật dụng như chổi,
khăn, bàn chải. Sau đó, hòa 0,5ml chất tẩy Javen
với 1lít nước (lau cho khoảng 10m2) để kháng
khuẩn, diệt mầm bệnh do mốc tường gây ra. Chờ
sau 1-2 ngày rồi rửa sạch và sơn lại 1 lớp sơn lót.
- Bạn có thể tham khảo: Sơn lót Galaxy LOT 3in1 là
sơn nước gốc acrylic copolymer có tính năng chống
kiềm hoàn hảo, ngăn ngừa sự tấn công của hơi ẩm,
nấm mốc và kiềm trong tường vào màng sơn gây ra
sự cố kiềm hóa, giúp màng sơn và màu sắc sơn được
giữ bền lâu. Có độ bám dính cao, độ trắng cao, tăng

Bạn có thể tham khảo: Galaxy Glite Tinh tế & hiện

độ bóng cùng với vẻ đẹp cho lớp sơn phủ, tạo bề mặt

đại với 1026 màu sắc rực rỡ, màng sơn láng bóng,

nhẵn mịn và chống mốc vượt trội.

đem lại vẻ đẹp sang trọng và phong cách hiện đại

2. Sơn lại hoàn toàn lớp sơn mới:

trong ngôi nhà của bạn. Galaxy Glite độ phủ cao,

Làm sạch tường trước khi sơn lại để đạt hiệu quả tốt

nhanh lên màu, dễ thi công, có khả năng lau chùi

nhất.

thỏa mái, được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến

Đối với tường cũ muốn sơn lại thì phải xử lí kĩ bề mặt

bậc nhất thế giới.

tường, cạo lớp vôi cũ và rửa sạch, nếu tường bị thấm

Với nguồn nước tinh khiết, không có APEO, không

thì phải xử lý chống thấm rồi mới bả matít và lăn

chứa chì và thủy ngân, có hàm lượng VOC thấp,

sơn. Nên sử dụng các loại sơn chất lượng cao như

Galaxy Glite có khả năng kháng khuẩn, chống nấm

Galaxy có khả năng chống thấm, chống nấm mốc

mốc đem tình yêu, hạnh phúc và sức khỏe cho gia

cao để có kết quả tốt nhất

đình của bạn.
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Màngsơnbịbongtróc

Và cách khắc phục
Bạn đã mất nhiều công sức để có được một ngôi nhà đẹp
cho cả gia đình với màu sơn hoàn mỹ. Tuy nhiên, một thời
gian sau khi sơn, một số mảng tường nhà bạn có hiện
tượng bị bong tróc theo từng mảng nhỏ hoặc đặc biệt là
bong luôn một mảng lớn khiến bức tường trở nên mất
thẩm mỹ và gây bụi bẩn cho căn nhà. Tại sao lại xảy ra
hiện tượng bong tróc màng sơn này? Đó có thể là do một
trong những nguyên nhân dưới đây:
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1. Khi sơn, thợ sơn đã xử lý bề mặt không tốt, để bề
mặt còn bụi bám hay các chất làm giảm độ bám
dính như dầu, mỡ, sáp …. Nên sơn không thể bám
dính tốt vào tường, một thời gian sau xảy ra hiện
tượng bong tróc.
2. Thi công không đúng hệ thống, không sử dụng sơn
lót. Trong khi tác dụng của sơn lót là tạo độ dính
chặt lớp sơn phủ và mặt tường, chống tác hại của
kềm (trong nước vôi, xi măng…) lên lớp sơn phủ.
3. Do màng sơn đã bị phồng rộp hoặc phấn hóa khi
sơn trên bề mặt bê tông còn tươi, độ kềm cao, hay bề
mặt sơn bị ẩm liên tục, chưa được xử lý chống ẩm
tốt.
4. Dùng lớp sơn hệ dung môi mạnh hơn hệ dung môi
của lớp sơn trước.
5. Thi công dưới điều kiện sự tạo màng bị cản trở

Cách đề phòng:

như nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp hoặc có nhiều

- Xử lý bề mặt cẩn thận trước khi sơn: làm sạch bề

gió làm cho màng sơn bay hơi quá nhanh . Do đó,

mặt, xử lý chống ẩm, chống kềm.

lớp sơn không được bảo vệ bởi màng, dễ hư hỏng

- Luôn sử dụng sơn lót, sơn hoàn thiện chất lượng

theo thời gian và tác động của môi trường bên

cao. Không nên tiếc tiền cho khâu chuẩn bị để phải

ngoài.

tốn tiền và công sức để sửa lại về sau.

45

Hướngdẫncơbảnkhisơnnha

Cách khắc phục:
Cạo lớp sơn cũ, xử lí nguồn gốc gây bong tróc màn
sơn
- Nên cạo bỏ hoàn toàn lớp sơn cũ, xả nhám bề mặt,
xử lý triệt để nguồn gốc gây ẩm ướt và vệ sinh sạch
sẽ.
- Làm mờ nếu bề mặt cần sơn bị láng, bóng quá
mức.
- Thi công đúng hệ thống sơn đề nghị với lớp lót
kháng kiềm, sơn hoàn thiện chất lượng cao.
Qua các nguyên nhân trên, bạn có thể thấy được sơn
lót là thành phần quan trọng không thể thiếu khi thi
công sơn sửa nhà cửa. Để đảm bảo chất lượng cho
công trình, bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng
sơn Galaxy – sơn lót Lot+.
Sơn lót siêu chống kiềm ngoại thất Lot+, được tích
hợp tính năng đặc biệt, có khả năng bám dính cao,
khả năng che lấp và tạo lớp nền vững chắc cho
màng sơn phủ, ngoài ra với độ thấm nước màng sơn
thấp sẽ ngăn cản sự thẩm thấu hơi ẩm và khí Co,
Co2 trong không khí, ngăn ngừa hoạt động kiềm
hóa diễn ra làm hủy hoạt màng sơn phủ. Bởi vậy
Galaxy Lot+ có các khả năng như: chống kiềm,
chống mốc và tăng cường độ phủ trên bề mặt tường,
tăng khả năng bám dính và kéo dài tuổi thọ cho lớp
sơn hoàn thiện gấp 10 lần sơn lót chống kiềm
thông thường.
.
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Tiêuchiánhgia

Nhà thầu và thợ sơn

Một nhà thầu tốt là một nhà thầu có kinh nghiệm cao trong lĩnh
vực xây dựng, đã có những công trình thực tế. Nhà thầu có tinh
thần trách nhiệm và đội thợ sơn tay nghề cao. Ngoài ra, còn có
những tiêu chí nào để bạn có thể chọn một nhà thầu hợp lí để tiến
độ thi công không bị gián đoạn? Hãy xem xét các tiêu chí dưới đây
để đánh giá và lựa chọn nhà thầu cũng như thợ sơn phù hợp nhé.
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1. Kinh nghiệm, tận tâm
Kiến thức và chuyên môn của chủ thầu trong lĩnh vực
xây dựng sẽ chỉ huy được đội ngũ thợ sơn cũng như
thực hiện được các công trình lớn. Kinh nghiệm trực
tiếp thi công sẽ giúp cho công trình của bạn được cam
kết về chất lượng cũng như tiến độ của dự án.
Ngoài ra, một nhà thầu tốt là nhà thầu có trách
nhiệm với công trình nhận thi công. Đối với công việc,
họ làm việc bằng đam mê và sự tâm huyết, tận tâm
của một người làm nghề.
2. Chất lượng
Tiêu chí chất lượng của nhà thầu thể hiện qua chất
lượng công trình đã thi công, chất lượng con người.
Bạn hãy yêu cầu nhà thầu gửi cho bạn danh sách các
công trình đã hoàn thành của nhà thầu để đánh giá.
Sau khi thi công hoàn thiện, gia chủ có thể kiểm tra
chất lượng lớp sơn bằng cách rọi đèn để phát hiện các
khiếm khuyết. Chất lượng lớp sơn thể hiện ở tính đều
màu, phẳng mịn của bề mặt.
3. Giá cả thi công
Nếu bạn là người lo vật liệu, nhà thầu cung cấp nhân
sự thi công. Tùy vào thỏa thuận giữa hai bên, bạn có
thể dựa vào các tiêu chí kinh nghiệm, trình độ của
nhà thầu đã nêu trên và so sánh với giá cả thị trường
để lựa chọn mức giá phù hợp. Nếu bạn muốn nhà
thầu lo vật liệu sơn, bạn nên yêu cầu hoặc tính toán
mức giá sàn, mức giá trần, chủng loại sản phẩm, hạn
mức sử dụng, xuất xứ, thương hiệu sản phẩm,…
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4. Thời gian thi công

6. Hình thức hợp đồng

Một nhà thầu chuyên nghiệp là nhà thầu có thể dự

Sau khi lựa chọn hình thức thi công và chọn nhà

tính được thời gian thi công và tiến độ làm việc. Sau

thầu phù hợp nhất với mình, bạn đi tiếp tới giai

khi miêu tả chi tiết về yêu cầu cho công trình, nhà

đoạn soạn và kí hợp đồng. Trong suốt quá trình thi

thầu nên đưa bạn một kế hoạch đầy đủ, bao gồm cả

công, các yếu tố rủi ro hay phát sinh công việc

thời gian làm việc, quy định có thể chậm so với tiến

không lường trước dễ xảy ra mâu thuẫn giữa hai

độ đã cam kết bao nhiêu ngày, cần thêm thời gian

bên. Trong các trường hợp đặc biệt, bạn có thể áp

không quá bao nhiêu ngày nếu cần sửa chữa sai

dụng các điều khoản đã được nêu rõ trong hợp đồng

sót,…

mà bảo vệ quyền lợi của đôi bên hợp pháp.

5. An toàn lao động

Để hoàn thiện một ngôi nhà đẹp, một công trình

Hãy chọn nhà thầu xây dựng luôn luôn tuân thủ các

hoàn hảo, mỗi quyết định của bạn đều ảnh hưởng

quy định về an toàn lao động. Do cạnh trạnh gay

trực tiếp tới chất lượng của chúng. Hi vọng với

gắt, một số nhà thầu giảm giá thi công để nhận

thông tin hữu ích từ sơn Galaxy sẽ giúp bạn sớm lựa

được hợp đồng từ bạn nhưng lại cắt giảm chi phí

chọn được nhà thầu tốt nhất. Hãy liên lạc với đội

bảo hiểm, chi phí nhân sự, chi phí đồ bảo hộ cho thợ

ngũ Lucky Painter của chúng tôi để nhận được

sơn để không ảnh hưởng tới biên độ lợi nhuận của

những tư vấn cho việc thi công của bạn nhé!

họ. Nên hãy thông minh và kiên quyết loại bỏ các
nhà thầu không đề cao vấn đề an toàn lao động.
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