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1.0 GIỚI THIỆU 

1.1 Phạm vi 

Hướng dẫn này chỉ dẫn thi công Sơn mạ kẽm lạnh ROVAL trên bề mặt thép hoặc mạ kẽm trong nhà 

máy hoặc công trường xây dựng. 

Chuẩn bị bề mặt là giai đoạn đầu tiên cần thiết để xử lý bề mặt trước khi thực hiện sơn phủ. Hiệu suất 

của lớp sơn phủ bị ảnh hưởng đáng kể bởi khả năng bám dính tốt vào vật liệu nền. Nhìn chung, việc 

chuẩn bị bề mặt tốt là yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng đến sự thành công của việc xử lý bề mặt. Sự 

xuất hiện của các chất bẩn trên bề mặt, dầu, mỡ, oxit, v.v., dù chỉ là một lượng nhỏ cũng có thể làm 

suy yếu và giảm độ bám dính của lớp phủ với bề mặt. 

Các chất ô nhiễm hóa học không dễ nhìn thấy, chẳng hạn như clorua và sunfat, hút hơi ẩm qua hệ 

thống sơn phủ làm cho nó bị phá hỏng sớm. Tóm lại, không phải phóng đại quá mức nhưng độ sạch 

về mặt hóa học của lớp nền giữ vai trò cực kỳ quan trọng để cung cấp bề mặt tiếp xúc tốt nhất có thể 

để thực hiện sơn phủ. 

Nửa đầu của hướng dẫn này mô tả việc chuẩn bị bề mặt của các bề mặt kim loại để sử dụng sơn 

chống ăn mòn tiếp theo, cả trong quá trình xây dựng mới và bảo trì. Phần cuối của hướng dẫn này mô 

tả việc kiểm tra lớp sơn phủ và sơn ROVAL. 

 

2.0 CHUẨN BỊ BỀ MẶT 

2.1 Tổng quát 

Công tác chuẩn bị bề mặt ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả chống ăn mòn. 

Các sản phẩm của ROVAL yêu cầu sự tiếp xúc trực tiếp giữa bụi kẽm trong màng sơn và lớp nền kim 

loại để có hiệu suất tối ưu. Nếu không tiếp xúc trực tiếp, không thể xảy ra hành động mạ. 

Để có hiệu suất sơn tối ưu, các bề mặt được sơn hoặc phủ phải khô hoàn toàn và không có gờ ráp, 

vết hàn, chất chảy, rỉ sét, cặn lỏng, bùn, bụi, dầu mỡ và các tạp chất khác độc và có hại cho sơn. Sau 

khi chuẩn bị bề mặt nền, mọi sạn hoặc bụi phải được loại bỏ và phải thi công ROVAL trước khi xảy ra 

bất kỳ sự ăn mòn hoặc tái nhiễm bẩn nào, thường là trong vòng bốn (4) giờ sau khi làm sạch. Công 

tác chuẩn bị bề mặt phải được kiểm tra trước khi thi công lớp phủ ROVAL để đảm bảo tất cả các dấu 

vết của bụi và tạp chất đã được loại bỏ bằng cách chải, thổi bằng khí nén khô sạch hoặc hút bụi. 
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 Bề mặt Thép Bề mặt mạ kẽm 

Mục đích 
Thay thế mạ kẽm 

nhúng nóng 

Phòng chống rỉ 

sét lâu dài 

Cải thiện hiệu suất chống ăn mòn của 

bề mặt mạ kẽm mới. 

Cải tạo bề mặt mạ kẽm cũ. 

Điều kiện 

bề mặt  

Lớp phủ thép cán, 

Gỉ đỏ, 

Màng sơn cũ, 

Phần được hàn 

Gỉ đỏ, 

Màng sơn cũ, 

Phần được hàn 

Không có gỉ đỏ 

(Chỉ có gỉ trắng) 

Chuẩn bị  

bề mặt 

ISO 8501 Sa2.5 

Loại bỏ tất cả các vết gỉ và 

lớp gỉ thép cán bằng cách 

phun cát 

ISO 8501 St3 

Sử dụng dụng cụ cơ học 

để làm sạch bề mặt kim 

loại. 

ISO 8501 St2 

Sử dụng dụng cụ cầm 

tay để tẩy gỉ trắng. 

 

2.2 Làm sạch trước bề mặt và làm sạch bằng dung môi 

Quá trình làm sạch này là bắt buộc trước khi làm sạch thêm hoặc chuẩn bị bề mặt. Trước khi thực hiện 

thao tác làm sạch, các chất bẩn bề mặt như dầu, mỡ, hydrocacbon, v.v ... phải được loại bỏ sạch sẽ 

bằng cách tẩy dầu mỡ bằng chất tẩy nhờn hoặc dung môi phù hợp theo SSPC-SP1. Bề mặt đã tẩy dầu 

mỡ phải được rửa thêm hoặc rửa lại bằng nước ngọt để loại bỏ tất cả các dấu vết của hóa chất tẩy 

dầu mỡ. Bề mặt phải được để khô hoàn toàn trước khi sơn tiếp. Quy trình này cũng áp dụng cho tất 

cả các bề mặt kim loại cần sơn mà không yêu cầu làm sạch bằng phun cát hoặc làm sạch bằng phương 

pháp cơ học. 

Phải loại bỏ cáu cặn rỉ sét bám chặt bằng dụng cụ làm sạch có lực va đập hoặc phun nước áp suất 

cao. Tất cả các cạnh phải được mài đến bán kính tối thiểu là 2 mm. Các khu vực cắt bằng ngọn lửa 

phải bằng phẳng. 

 

2.3 Chuẩn bị bề mặt bằng phương pháp làm sạch bằng phun cát 

Phương pháp làm sạch bằng phun cát phải được thực hiện thông qua ISO 8504-2 theo tiêu chuẩn thị 

giác bắt buộc phù hợp với ISO 8501-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Ở những nơi có thể tiếp cận 

được, tất cả các bề mặt phải được chuẩn bị bằng phương pháp làm sạch bằng phun cát với mức tối 

thiểu là SA 2.5 ISO 8501-1 (SSPC-SP10). 

 

2.4 Cát phun 

Cát phun để sử dụng trong quá trình làm sạch bằng phun cát đối với thép cacbon và thép hợp kim thấp 

được quy định trong ISO 8504-2. Cát phun được khuyến nghị như sau, nhưng không giới hạn ở: 

a) Hạt bi/ hạt mạt sắt nguội  

b) Hạt bi/ hạt mạt thép và gang dẻo 

c) Chất mài mòn khoáng tự nhiên 

d) Chất mài mòn phi kim loại (oxit nhôm, granat, v.v.) 
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2.5 Kỹ thuật và Các Hạn chế 

Không được tiến hành làm sạch bằng phun cát khi nhiệt độ của bề mặt cần phủ nhỏ hơn 3°C so với 

điểm sương hoặc khi độ ẩm tương đối của không khí lớn hơn 85%. 

Không được tiến hành làm sạch bằng phun cát ở những khu vực thoáng gần với các thao tác sơn hoặc 

bề mặt được phủ ướt để tránh nhiễm bụi và sạn. Thông thường chỉ cho phép phun hạt vào ban ngày 

ngoại trừ việc cho phép phun hạt thô vào ban đêm với điều kiện bề mặt sau đó được phun theo tiêu 

chuẩn quy định trong điều kiện ánh sáng tốt. Độ chiếu sáng của bề mặt trong lần phun cuối cùng phải 

đạt ít nhất 500 Lux và tuân theo tất cả các hạn chế về môi trường. 

Tất cả các khu vực và thiết bị hàn phải được chú ý đặc biệt để loại bỏ thuốc hàn trong các kẽ hở. Các 

tia lửa hàn, mảnh vụn, lớp dát mỏng và vảy thép cán bên dưới không được loại bỏ trong quá trình chế 

tạo và tiếp xúc trước và trong quá trình làm sạch bằng phun cát phải được loại bỏ bằng các phương 

tiện cơ học tốt nhất và các cạnh được làm nhẵn hoặc phẳng. Khi cần sửa chữa trên các bề mặt đã 

được làm sạch bằng phun cát, các khu vực được sửa chữa phải được phun cát lại để loại bỏ tất cả gỉ, 

xỉ và sạn và tạo ra mô hình độ nhám thích hợp. 

Đối với bất kỳ khu vực đã được sơn phủ liền kề nào, phải tiến hành phun cát làm sạch vùng đã sơn tối 

thiểu 25 mm và mài phẳng các cạnh. Sau khi làm sạch bằng phun cát khô, không được sử dụng chất 

rửa bằng axit, dung dịch tẩy rửa, dung môi hoặc chất xử lý hóa học khác trên bề mặt kim loại. Hạn chế 

này bao gồm các chất tẩy rửa có tính ức chế để ngăn ngừa gỉ. Bất kỳ cấu trúc thép nào đã được làm 

sạch bằng phun cát mà trên đó xuất hiện rỉ sét sẽ được phun cát lại trước khi sơn. 

 

2.6 Chuẩn bị bề mặt bằng phương pháp thủ công và làm sạch bằng phương pháp cơ học 

Phương pháp chuẩn bị bề mặt hiệu quả nhất về mặt kỹ thuật là làm sạch bằng phun cát. Việc chuẩn bị 

bằng phương pháp thủ công chỉ được sử dụng khi quá trình làm sạch bằng phu cát không khả thi hoặc 

không được yêu cầu nghiêm ngặt, ví dụ thép mạ kẽm và thép không gỉ. 

Làm sạch bằng phương pháp thủ công phải được thực hiện bằng bàn chải sắt cầm tay hoặc các dụng 

cụ vận hành cơ học (máy mài, máy băm, bàn chải sắt) phù hợp với ISO 8504-3. Khi xuất hiện các mối 

hàn trong các khu vực này hoặc khi các khu vực này không thể chứa đĩa mài cơ học, phải sử dụng các 

dụng cụ tác động cơ học (búa rung và búa quay, súng bắn kim, đục) sau đó làm sạch bằng bàn chải. 

Nếu bề mặt đang được chuẩn bị nằm liền kề với bề mặt đã sơn phủ không được tân trang lại, thì tiến 

hành làm sạch bằng phương pháp cơ học bề mặt đã sơn phủ tối thiểu 25 mm. Yêu cầu tối thiểu để thi 

công lớp sơn phủ thành công là St 3 ISO 8501-1 (SSPC-SP3) tại thời điểm sơn phủ. Phải cẩn thận để 

đảm bảo rằng bề mặt nền không bị đánh bóng trong quá trình làm sạch bằng phương pháp cơ học. 

 

3.0 THI CÔNG SƠN 

3.1 Các thủ tục trước khi thi công 

3.1.1 Yêu cầu chung 

Mọi bề mặt được phủ phải khô và không có bụi trước khi thi công lớp ROVAL. Điều này có thể được 

thực hiện bằng cách thổi sạch bề mặt bằng không khí khô sạch hoặc sử dụng máy hút bụi công nghiệp 

cùng với bàn chải cứng khô sạch. Các bề mặt đã được phun sạch phải được kiểm tra vết ố, dầu, mỡ 

hoặc các tạp chất khác và cũng được thử nghiệm sự xuất hiện của muối hòa tan. Nếu có, chúng phải 
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được loại bỏ bằng cách làm sạch bằng dung dịch hoặc loại bỏ muối muối bằng cách rửa bằng nước 

hoặc làm sạch bằng hơi nước và các khu vực này được phun sạch lại. 

 

3.1.2 Pha trộn Sản phẩm Thích hợp 

Vì các sản phẩm của ROVAL có chứa nhiều bột kẽm, các chất bên trong có thể lắng xuống dưới đáy 

thùng. Sử dụng máy trộn sơn cơ học để có được mật độ đồng nhất. Không cần pha loãng. Chỉ khi sản 

phẩm đặc lại, hãy sử dụng dung môi pha sơn trong khoảng 5% trọng lượng sơn. 

Nếu trong quá trình khuấy, không khí bị cuốn vào sản phẩm, cần có đủ thời gian để bọt khí thoát ra 

trước khi bắt đầu thi công. Điều này là để giảm nguy cơ rỗ mặt của lớp sơn phủ được tạo ra. 

 

3.1.3 Các yêu cầu khác 

Khuấy đều trong quá trình sơn để tránh lắng cặn. Đóng nắp khi bạn ngừng sơn để ngăn sự bay hơi 

của dung môi pha sơn. 

Phần sơn còn lại có thể để trong thùng kín. Bảo quản nơi thông thoáng, mát mẻ. 

 

 

3.3 Điều kiện 

Trừ khi được Khách hàng chấp nhận, sơn KHÔNG được thi công khi: 

a) Công tác chuẩn bị bề mặt chưa hoàn thành hoặc dầu, mỡ và bụi vẫn còn trên bề mặt nền cần sơn. 

b) Nhiệt độ bề mặt nhỏ hơn 3°C so với điểm sương. 

c) Nhiệt độ không khí hoặc bề mặt dưới 5°C sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình đóng rắn của Sơn. 

d) Độ ẩm tương đối của không khí lớn hơn 85%. 

e) Nhiệt độ nền kim loại cao hơn 50°C. 

f) Có khả năng xảy ra sự thay đổi bất lợi về điều kiện thời tiết trong vòng hai giờ sau khi thi công có thể 

dẫn đến nhiệt độ không khí giảm mạnh xuống dưới nhiệt độ như quy định ở trên. 

g) Có sự lắng đọng hơi ẩm dưới dạng mưa, nước ngưng tụ ... trên bề mặt. 

h) Ánh sáng khả dụng nhỏ hơn 500 Lux. 

Bề mặt được làm sạch bằng phun cát hoặc mài bằng đĩa cơ học phải được sơn phủ trong vòng bốn 

(4) giờ sau khi phun hoặc mài cơ học hoặc trong các giới hạn khác như có thể được chỉ định và trước 

khi xảy ra bất kỳ vết gỉ nào có thể nhìn thấy được. 

 

3.3 Phương pháp Thi công 

3.3.1 Tổng quát 

Các lớp sơn phủ phải được thi công đồng nhất mà không bị chảy, lõm, rỗ dung môi, phun bụi khô hoặc 

các vết bẩn khác. Tất cả các khuyết điểm và các bất thường khác phải được sửa chữa hoặc loại bỏ 

hoàn toàn và sơn lại. Đặc biệt chú ý đến các kẽ hở, góc, cạnh, đường hàn, đầu bu lông, đai ốc và giá 

đỡ nhỏ để áp dụng độ dày màng sơn khô tối thiểu được quy định bằng cách sử dụng chổi quét nếu 

việc phun không phủ hoàn toàn tất cả các bề mặt. 
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[Phương pháp] 

Chổi/Con lăn 
Không cần pha loãng. Chỉ khi sản phẩm đặc lại, hãy sử dụng 

dung môi pha sơn trong khoảng 5% trọng lượng sơn. 

Phun thông thường 

Sử dụng súng phun cấp liệu trọng lực. 

Lỗ phun: 1,5 ~ 2,0 mm  

Áp suất: 0,3 MPa  

Bộ lọc sơn: # 100 

Pha loãng: 0 ~ 5% (ROVAL, EPO ROVAL)  

5 ~ 10% (ROVAL BẠC) 

Phun chân không 

Kích thước đầu phun: trên 0,017 inch (ví dụ: 517)  

Áp suất: trên 20 MPa  

Bộ lọc súng: # 50 ~ 60  

Pha loãng: 0 ~ 5% 

Loại dung môi pha sơn 

DUNG MÔI ROVAL 

(hoặc Dung môi pha sơn thơm như Xylene) 

ROVAL 

ROVAL BẠC 

DUNG MÔI PHA SƠN EPO ROVAL EPO ROVAL 

 

3.3.2 Thi công bằng phương pháp phun 

Sơn phải được thi công theo phương pháp Phun sơn bằng khí nén (Thông thường) hoặc Phun sơn 

chân không. Vòi phun và thùng chứa, ống dẫn và thùng chứa phải được làm sạch kỹ lưỡng trước khi 

thêm vật liệu mới. Các lượt phun song song đồng đều nên được thực hiện bằng súng phun sơn. Mỗi 

lượt phun sẽ chồng lên lượt phun trước 50%. Trên các bề mặt lớn, các lượt phun phải theo hai hướng 

vuông góc với nhau. 

Mỗi lớp sơn phải được sơn đồng nhất và hoàn chỉnh trên toàn bộ bề mặt. Tất cả các dấu vết và võng 

phải được quét sạch ngay lập tức hoặc loại bỏ sơn và phun lại bề mặt. Trước khi phun từng lớp sơn, 

tất cả các khu vực như góc, cạnh, mối hàn, giá đỡ nhỏ, bu lông, đai ốc và các điểm tiếp giáp phải được 

sơn phủ trước, thường là bằng chổi để đảm bảo rằng những khu vực này có độ dày lớp sơn tối thiểu 

theo quy định. 

 

3.3.3 Thi công bằng chổi 

Thi công bằng chổi có thể được sử dụng trong các trường hợp sau: 

a) Vì lí do nào nó, việc phun sơn không thể phủ kín các khu vực. 

b) Khi việc phun sơn được coi là khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng hoàn thiện theo yêu cầu, không 

kinh tế hoặc có thể ảnh hưởng đến tài sản nhà máy, thiết bị, nhân viên khác, v.v. do vị trí tiếp cận công 

trình. 

c) Để “tô lại” hoặc sửa chữa những vùng sơn bị hư hỏng cục bộ hoặc những vùng sơn không đúng 

cách. 

d) Để thi công sơn lớp sơn dặm ban đầu cho các góc, cạnh, kẽ hở, lỗ, mối hàn hoặc các bề mặt không 

đều khác. 
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Chổi sơn được sử dụng phải có kiểu dáng và chất lượng phù hợp để công tác sơn được thực hiện 

đúng cách và phù hợp. Lông lợn có chất lượng tốt được ưu tiên và nylon hoặc các loại lông tổng hợp 

khác bị cấm sử dụng. Chổi hình tròn hoặc hình bầu dục được coi là phù hợp nhất cho đinh tán, bu lông, 

bề mặt không đều, v.v. Chổi phẳng rộng thích hợp cho các khu vực phẳng lớn nhưng không vượt quá 

chiều rộng 120 mm. Chổi phải được bảo quản trong tình trạng tốt mọi lúc và phải loại bỏ nếu bị hỏng 

hoặc mòn quá mức. Công tác quét sơn phải được thực hiện để có được một lớp sơn mịn, có độ dày 

đồng đều nhất có thể. 

Sơn phải được thi công vào tất cả các kẽ hở và các góc. Tất cả các dấu vết và võng sẽ được loại bỏ. 

Trong quá trình thi công từng lớp sơn, tất cả các khu vực như góc, cạnh, mối hàn, giá đỡ nhỏ, bu lông, 

đai ốc và các điểm giao nhau phải cho thêm vật liệu sơn phủ để đảm bảo rằng ít nhất các khu vực này 

phải có độ dày màng sơn tối thiểu theo quy định và để đảm bảo tính liên tục của lớp phủ. 

 

3.4 Sửa chữa khiếm khuyết 

Tất cả các hư hỏng đối với màng sơn phải được sửa chữa. Tất cả lớp sơn bong tróc phải được loại bỏ 

để tạo thành cạnh chắc chắn.  

Tất cả các bất thường bề mặt và chất gây ô nhiễm phải được loại bỏ. 

Các khu vực có độ dày lớp phủ không phù hợp phải được làm sạch và sơn lại. 

 

4.0 LỰA CHỌN SẢN PHẨM 

Lựa chọn sản phẩm từ biểu đồ bên dưới phù hợp với tính năng chống ăn mòn và màu sắc bề mặt. 

Chọn EPO ROVAL nếu bạn sử dụng sơn phủ của nhà sản xuất khác. Màng của EPO ROVAL hóa 

chất giống như vật liệu mạ kẽm bằng cách phơi sáng. Đặc điểm này giúp cho những chỗ sửa chữa 

không bị lộ. 

Tên Sản phẩm Đặc tính Sản phẩm 

  

ROVAL 

Hàm lượng kẽm: 96% Màu sắc: Xám 

Hiệu suất chống ăn mòn tương đương với mạ kẽm nhúng nóng. 

Tuân theo ASTM A780 

 

ROVAL BẠC 

Hàm lượng kẽm: 83% Màu sắc: Bạc 

Hoàn thiện có màu tương tự như mạ kẽm nhúng nóng. 

 

EPO ROVAL 

Hàm lượng kẽm: 96% Màu sắc: Xám 

Có thể thi công lớp phủ từ sản phẩm của các công ty khác. 

Tuân theo ASTM A780 

 

(1) ROVAL + ROVAL (Màu: Xám) 

Hệ thống này mang lại cho bạn hiệu suất chống ăn mòn cao nhất cùng với chi phí thấp nhất trong số 

các hệ thống khác. 

(2) ROVAL + ROVAL BẠC (Màu: Bạc) 

ROVAL BẠC chứa kẽm với sắc tố nhôm làm cho bề mặt có màu bạc. Hiệu quả chống ăn mòn của nó 

vượt trội hơn nhiều so với các loại sơn thông thường khác. 
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(3) EPO ROVAL + EPO ROVAL 

EPO ROVAL có thể được phủ bởi các loại sơn phủ khác tương thích với bề mặt mạ kẽm. Hiệu suất 

chống ăn mòn giống như ROVAL + ROVAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 Đặc điểm kỹ thuật của sơn phủ 

(1) ROVAL + ROVAL 

(2) ROVAL + ROVAL BẠC 

 
Diện tích phủ lý 

thuyết (g/m2) 

Diện tích phủ thực tế 
DFT 

(µm) 

CHỔI QUÉT 

(g/m2) 

PHUN 

(g/m2) 
 

(lớp phủ cơ bản 1) 

ROVAL 
250 300 325 40 

(lớp phủ cơ bản 2) 

ROVAL hoặc 

ROVAL BẠC 

250 300 325 40 

Tổng 500 600 650 80 

 

(3) EPO ROVAL + EPO ROVAL + Lớp Sơn phủ trên cùng (các công ty khác) 

 
Diện tích phủ lý 

thuyết (g/m2) 

Diện tích phủ thực tế*1 
DFT 

(µm) 
CHỔI QUÉT 

(g/m2) 

PHUN 

(g/m2) 

(lớp phủ thứ nhất) 

EPO ROVAL 
250 300 325 40 

(lớp phủ thứ hai) 

EPO ROVAL 
250 300 325 40 

Tổng 500 600 650 80 

Lớp giữa Sử dụng sơn epoxy sửa đổi cho bề mặt mạ kẽm. * 2 

Lớp phủ trên cùng 
Sử dụng sơn Urethane hoặc Fluorine  

(Tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất) 

 

Bắt đầu Lớp phủ Màu sắc 
(1) ROVAL  

2 lớp sơn 

(2) ROVAL + ROVAL BẠC (2) EPO ROVAL  

2 lớp + lớp phủ 

 

Không 
Xám 

Bạc Có 
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*1 Diện tích phủ thực tế bao gồm 20% hao hụt khi thi công bằng chổi quét và 30% hao hụt khi thi công 

bằng phương pháp phun 

*2 Các loại sơn khác nhau có thể bị hiện tượng bong bóng nghiêm trọng, vui lòng xử lý sương mù. 

* Không sử dụng sơn gốc dầu, Alkyd, phthalic, vì chúng sẽ làm màng sơn bị bong tróc. 

* Coi màng EPO ROVAL là bề mặt mạ kẽm, hỏi nhà sản xuất về khả năng tương thích với bề mặt mạ 

kẽm. 

 

5.1 Các tùy chọn 

 
Bằng cách phun MC từ lớp phủ ROVAL, phần được sửa chữa có thể được 

phối màu MC giống như cách mạ xung quanh. Sau khi sơn ROVAL, để khô 

trong 24 giờ và sau đó phun MC. 

 

5.2 Khoảng thời gian sơn phủ 

Thi công lớp thứ hai sau khi đủ thời gian khô. 

Việc sơn lại quá sớm có thể dẫn đến hỏng sớm do dung môi bám trong lớp phủ cơ bản 1. 

 

[Đánh giá màng sơn khô] 

Dùng ngón tay ấn mạnh vào phần dày của màng sơn. Đảm bảo không có dấu vân tay hoặc sự di 

chuyển của lớp sơn. Dùng đầu ngón tay chà xát bề mặt nhiều lần, đảm bảo không có dấu vết hoặc dấu 

ngón tay. 

 

Nhiệt độ (oC) 5 10 20 30 40 

Dòng ROVAL 

Khoảng thời gian sơn phủ (phút) 
60 40 30 10 5 

Áp dụng MC trên ROVAL hoặc 

Áp dụng sơn của các công ty khác 

trên EPO ROVAL 

 

36 giờ 

 

24 giờ 

 

6.0 KIỂM TRA và GHI NHẬN 

6.1 Việc kiểm tra và ghi nhận sau đây phải được thực hiện trong quy trình này. Bề mặt phải có thể tiếp 

cận được cho đến khi tiến hành kiểm tra lần cuối. 

6.2 Tiến hành kiểm tra thường xuyên và ghi nhận theo những điều sau đây. 

a) Nhiệt độ và độ ẩm tương đối phải được đo bằng máy đo nhiệt độ và ẩm kế. Việc đọc kết quả phải 

được thực hiện đều đặn, tùy thuộc vào sự thay đổi của điều kiện thời tiết. 

b) Lớp phủ phải được thi công trong vòng bốn (4) giờ sau khi chuẩn bị bề mặt. 

c) Các lớp sơn riêng biệt và lớp sơn phủ hoàn thiện phải được kiểm tra bằng mắt thường về bề ngoài. 

Lớp sơn phải mịn và không bị nứt, phồng rộp, phun bụi khô và võng xuống. 

d) Độ dày màng khô đo ngẫu nhiên tại ít nhất 4 điểm và tất cả các kết quả phải trên 80 µm. DFT phải 

tuân theo SSPC-PA2 tương ứng. 
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6.3 Lớp sơn phủ phải được loại bỏ và sơn lại nếu thông số kỹ thuật cho thấy những điều sau: 

a) Lớp sơn phủ không dính vào bề mặt mà nó được thi công. 

b) Bề mặt không được phun cát và/hoặc làm sạch đúng cách. 

c) Sơn bị bong tróc hoặc đóng cặn. 

d) Tạp chất (nhiễm bẩn) nhúng vào bề mặt được sơn phủ. 

e) Bề mặt sơn mới bị ướt do mưa, độ ẩm cao hoặc điểm sương thấp. 

f) Vì lý do khác sẽ làm giảm hiệu suất của lớp phủ. 

 

7.0 AN TOÀN 

7.1 Tất cả các quy định về an toàn và quy định của luật pháp Malaysia và địa phương cũng như các 

quy định về thẩm định bảo hiểm phải được tuân thủ trong việc lưu trữ, xử lý, sử dụng và thi công sơn, 

dung môi pha sơn, chất hòa tan, v.v. 

7.2 Không được phép hút thuốc, đốt lửa hoặc tia lửa trong các khu vực hạn chế đang hoặc gần đây đã 

được sơn và đang thải ra dung môi dễ cháy. 

7.3 Tất cả các thiết bị được khuyến nghị nâng lên bằng cách sử dụng vấu nâng đi kèm do công tác 

sơn để tránh mọi hư hỏng hoặc phân bố sơn không đều trên thân chính của thiết bị. 

7.4 Việc sử dụng Thiết bị Bảo hộ Cá nhân (PPE) là điều bắt buộc để tránh mọi sự cố/tai nạn/nguy hiểm 

cho sức khỏe trong các hoạt động phun cát và sơn. 
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