
CÔNG NGHỆ TI-PURETM

Màng sơn sẽ luôn bền đẹp dưới thời tiết nắng - mưa của 
khí hậu nhiệt đới, khả năng chống thấm cao và bền màu 
dưới ảnh hưởng của tia UV.

CÔNG NGHỆ 
TITANIUM TRIPLE PROTECTION
Màng sơn được bảo vệ bởi 3 lớp Titanium.

CÔNG NGHỆ TỰ LÀM SẠCH TỪ MỸ
Màng sơn cứng chắc, bụi bẩn không thể bám vào. Khi 
mưa xuống, những hạt nước lan tỏa và sẽ cuốn đi bụi bẩn.

SƠN NƯỚC NỘI   THẤT SIÊU CAO CẤP

SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP CÔNG NGHỆ CLEAN MAX
Các hạt Clean Max với kích thước cực nhỏ len lỏi vào những lỗ li ti giữa các 
hạt bột màu và bột độn, tạo nên một bề mặt phẳng mịn giúp các vết bẩn 
không thể thấm sâu vào bên trong, ngăn sự hình thành các vết ố bẩn. Việc 
cọ rửa, lau chùi trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn.

Công dụng
Thích hợp cho những nơi có yêu cầu cao về vệ sinh như phòng ngủ, nhà 
trẻ, bệnh viện,... và đặc biệt là phù hợp cho không gian sinh hoạt của gia 
chủ có bệnh lý hen suyễn hoặc dị ứng.

Công dụng
Là giải pháp tối ưu cho các công trình có kết cấu trên nền đất yếu.

SÔN NÖÔÙC NGOAÏI THAÁT SIEÂU CAO CAÁP

Che lấp và ngăn chặn vết nứt hiệu quả
với độ đàn hồi gấp 3 lần  

Chống bám bụi Chống thấm nước

Phản xạ nhiệt

CÔNG NGHỆ MICROBAN
Kháng khuẩn và chống nấm mốc trong suốt tuổi thọ 
màng sơn.

CÔNG NGHỆ AIR DETOXIFY
Loại bỏ phoóc-môn trong không khí, mang đến không 
gian nội thất trong lành nhất cho ngôi nhà.

TOA THOẢI MÁI LAU CHÙI

Chứng nhận Green Label giúp nhận biết các sản phẩm thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu 
chuẩn sinh thái theo quy định của Hội đồng môi trường Singapore như:
Không chứa APEO & phoóc-môn
APEO là phụ gia có tác động rất lâu dài gây nguy hiểm cho động vật thủy sinh, phoóc-môn ở thể 
khí có thể gây ngạt và ảnh hưởng đến hệ hô hấp.
Hàm lượng VOCs thấp.
VOCs là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại trong không khí.
Không chứa các kim loại nặng có khả năng gây ung thư như chì, thủy ngân, crom,... 
Với chứng nhận Green Label, Sơn TOA cam kết mang đến vẻ đẹp hoàn thiện cho công trình, sản 
phẩm thân thiện với môi trường và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

SƠN NƯỚC NỘI & NGOẠI THẤT 

SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT CAO CẤP

CÔNG NGHỆ HYBRID NANO
Là công nghệ có thể thay đổi kích thước phân tử nhỏ 
đến một phần tỷ mét (Nanomet), công nghệ này tạo ra 
những vật liệu có tính năng siêu việt
• Nano Silicone: màng sơn có khả năng chống thấm  

tuyệt vời.
• Nano Solar Pigment: bột màu chống nóng giúp  
     giảm nhiệt độ trong nhà 3-50C.

CÔNG NGHỆ NANO SILVER
• Công nghệ Nano Silver có khả năng kháng khuẩn  
 đến 99.9% cho bề mặt tường nhà mang đến không  
 gian an toàn cho người sử dụng.
• Các phân tử Nano Fluorocarbon tạo thành màng
 sơn vững chắc, ngăn bám bẩn, dễ lau chùi.

NGOẠI THẤT
• Chống phai màu
• Chống bám bụi
• Độ bền cao với thời tiết  
 khắc nghiệt
• Chống tia cực tím

NỘI THẤT
• Dễ lau chùi
• Kháng khuẩn
• Màu sắc bền đẹp
• Chống nấm mốc

Sơn lót đặc biệt
chịu ẩm tối đa
TOA Extra Wet Primer

Sơn lót đa năng cao cấp
TOA Hydro Quick Primer

Sơn lót chuyên dụng
cho bề mặt tường cũ
TOA 4 Seasons
Super Contact Sealer

Bột Trét  Sơn Lót  Sơn Phủ 

NGOẠI THẤT 

NỘI THẤT 

Sơn nước nội thất 
TOA 4 Seasons Top Silk
Bóng mờ hoặc Mờ

Sơn nước nội thất/
Sơn nước nội thất siêu trắng 
Supertech Pro

Sơn nước nội thất 
Homecote

Sơn nước nội thất 
Nitto Extra

Sơn lót chống kiềm nội thất
Supertech Pro Primer

Sơn lót chống kiềm ngoại thất
TOA 4 Seasons

Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp
TOA NanoClean Primer

Bột trét TOA cao cấp ngoại thất

Bột trét TOA cao cấp nội thất 

Sơn nước nội thất cao cấp 
TOA NanoClean
Siêu bóng hoặc Bóng mờ

Sơn nước nội thất siêu cao cấp 
SuperShield DuraClean A+
Bóng mờ

Sơn nước nội thất cao cấp 
TOA Thoải Mái Lau Chùi
Siêu bóng hoặc Bóng mờ

Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp
SuperShield
Super Sealer

Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp
TOA NanoShield Sealer

Sơn nước ngoại thất 
TOA 4 Seasons Tropic Shield

Sơn nước ngoại thất 
TOA 4 Seasons Satin Glo
Siêu bóng hoặc Bóng mờ

Bột trét cao cấp ngoại thất 
TOA Pro Putty

Sơn lót chống kiềm ngoại thất
TOA 4 Seasons

Sơn lót chống kiềm ngoại thất
Supertech Pro Sealer

Sơn nước ngoại thất 
Supertech Pro

Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp 
TOA 7IN1 Bóng

Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp 
SuperShield
Siêu bóng hoặc Bóng mờ

SƠN LÓT ĐẶC BIỆT

Bột trét Homecote nội thất

Bột trét Homecote nội & ngoại thất
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Sơn nước ngoại thất cao cấp 
TOA NanoShield
Bóng hoặc Bóng mờ

Dễ lau chùi

CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, TP. Dĩ An, T. Bình Dương
ĐT: (0274) 377 5678 DÒCH VUÏ CHAÊM SOÙC KHAÙCH HAØNG
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Bảng màu nước sơn TOA

86927275 * 86357411 7363 7354 7163 *7250 *

7116 * 81007412 7364 7355 72517260 7164 *

82127409 7361 * 7352 * 7324 80517272 * 8084

7406 7375 * 7343 * 7323 8211 * 804980677284 *

TOA 7164

7322 * 8048 *80837283 * 8203 *

8047 *72997321 * 8210 * 8082 *

TOA 7375

TOA 7355

8634 8025 *7410 7362 7353 7290 * 71627274 * *

TOA 7363

75077658 * 74587594 * 7378 73727674 * 7315

75087555 * 7459 7379 7330 *7651 *7659 * 7316

7603 75247620 * 738074437356 7331 7306*

TOA 7459
TOA 7324

TOA 7649

7308745777077650 * 74367506 73967604 **

TOA 7315

7568 * 7522 *7670 * 76187606 * *

7307 *7523 * 7435 737175167706 76197649 * * *

75157570 *7595 *77057647 * *

Màu sắc trên bảng màu này gần giống với màu sơn thực tế trong mức kỹ thuật in hiện đại cho phép.

8316 82847252 72928236

82518771 8260 7244 8282832283248299

8252 8283832382598300

8770 828182588444 8291 82768292 8307

8766 8226 8235 8256 8289 826682757235 *

8253 8224 8250 8255 82887234 * 82658267

8769 8257 82908476 82748308 7236 8268

TOA 8770

TOA 8275

TOA 8226

(*) Mã màu không khuyến khích cho sơn ngoài trời.

84997894 * 79707937 * 85227961 * 7986 7929 *

79727896 * 7946 *7872 * 7944 * 8795 *7938 * 8794 *

7899 * 878985237939 *79797897 * 7954 *7826 *

79967907 * 879279717930 *7883 * 7835 * 7980

84847876 * 7916 * 7892 *7956 *

8791 * 7940 * 87877884 *7915 * 7932 *7900 * 7988

87837908 * 7923 * 79317875 *

TOA 7896

TOA 7899

TOA 8372


