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KIM LOẠI 
Là một phát hiện vĩ đại trong lịch sử nhân loại, giúp con người xây dựng và sáng tạo, 

khắc phục thiên tai, khám phá các bí mật của thiên nhiên, chế tác ra các thiết bị và máy móc tuyệt diệu. 

Theo thời gian và yêu cầu thẩm mỹ ngày càng cao, 

sự ra đời của dòng sơn chuyên biệt dành riêng cho kim loại là tất yếu giúp trang trí, bảo vệ kim loại trước các 

tác động từ môi trường.



Về Sao Việt Nam
Lịch sử, giới thiệu:
Được thành lập năm 2009, sau 1 thập kỷ phát triển mạnh mẽ, công ty cổ phần Sao Việt Nam (VnStar) đã vươn lên vị thế nhà sản xuất 
và cung ứng những sản phẩm, giải pháp trong ngành sơn trên gỗ, sơn trên kim loại số 1 Việt Nam, được các khách hàng & đối tác 
đánh giá là một thương hiệu mạnh, uy tín, bền vững. 
Triết lý kinh doanh của Sao Việt Nam “Cộng hưởng thịnh vượng” là  khát vọng  luôn hướng tới vì xã hội, cộng đồng qua những 
sản phẩm chất lượng cao & trải nghiệm khách hàng thân thiện & chuyên nghiệp.

Phương châm hoạt động xuyên suốt  của Sao Việt Nam là:
• Hệ thống nhà máy tiêu chuẩn với dây chuyền máy móc tiên tiến từ Châu Âu & quy trình kỹ thuật toàn diện, chọn lọc những nguyên 
liệu chất lượng tốt nhất.
• Chính sách tốt, bền vững dành cho các đối tác, nhà phân phối, khách hàng, cộng hưởng lợi ích của các bên.
• Sản phẩm bền đẹp, thoả mãn những mong muốn thị hiếu, hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với người sử dụng, bảo vệ môi trường
Với những lợi thế cốt lõi đó, công ty cổ phần Sao Việt Nam cam kết phụng sự khách hàng, xã hội .
Vì một Việt Nam phát triển - giàu mạnh - bền vững.

Những thương hiệu & hệ sản phẩm chính do công ty cổ phần Sao Việt Nam sản xuất & phân phối bao gồm:
Hệ sơn gỗ:
     •  Sơn gỗ cao cấp G8 Platinum
     •  Sơn gỗ G8 Paint Maxx
     •  Sơn an toàn gốc nước G8 Green

Hệ sơn kim loại:
     •   Sơn sắt mạ kẽm iNDU (Robot)
     •   Sơn sắt mạ kẽm iNDU Eco
     •   Sơn dầu cao cấp iNDU (Robot)
     

•   Sơn dầu iNDU Eco
•   Sơn dầu Nano 3X 
•   Sơn đa năng 2TP

•   Sơn Epoxy 2TP
•   Sơn công nghiệp iNDU 
•   Sơn phun iNDU 
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Trân quý cảm ơn!



Sơn kim loại iNDU 

Ra đời với sứ mệnh mang đến giải pháp bảo vệ và trang trí cho các sản phẩm và công trình kim loại. Với khát vọng tô màu cuộc sống, mong muốn mang 

đến vẻ đẹp, độ bền cho các công trình theo thời gian, sơn kim loại iNDU Paint đã và đang góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước văn minh, hiện đại, 

giàu đẹp.

Được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu khu vực,  sản xuất trên dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ Châu Âu, tinh hoa công nghệ 

từ Thái Lan và 100% nguyên liệu đầu vào nhập khẩu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Bằng dịch vụ tận tâm, chuyên nghiệp, hệ thống sản phẩm đa dạng chất 

lượng cao, iNDU Paint cho khách hàng nhiều sự lựa chọn, đáp ứng nhu cầu sử dụng rộng rãi, đem đến “Giá trị mới – Đẳng cấp mới” cho kim loại.

Sơn kim loại iNDU 
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SƠN SẮT MẠ KẼM
iNDU (Robot)

SƠN SẮT MẠ KẼM 
iNDU ECO

SƠN  EPOXY 2TP SƠN CÔNG NGHIỆP
iNDU

SƠN  DẦU NANO 3X SƠN  PHUN iNDUSƠN  DẦU CAO CẤP
iNDU (Robot)

SƠN  DẦU CAO CẤP
iNDU ECO
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SƠN  ĐA NĂNG 2TP



Đón đầu xu hướng của sự chuyển dịch thị trường xây dựng từ thi công, sản xuất bằng sắt 

đen sang sắt mạ kẽm kéo theo các sản phẩm sơn phủ cho bề mặt kim loại loại cũng thay 

đổi, nhãn hiệu iNDU Paint đã cho ra đời dòng sơn sắt mạ kẽm iNDU và sơn sắt mạ kẽm 

iNDU ECO. Sơn sắt mạ kẽm iNDU là dòng sơn sắt mạ kẽm cao cấp mang đến cho các công 

trình vẻ đẹp hoàn mỹ, bảo vệ tối đa vật liệu sắt hộp kẽm. Sơn sắt mạ kẽm iNDU đã và đang 

được ưa chuộng số 1 trên thị trường. 

Sơn sắt mạ kẽm iNDU 1 thành phần được sản xuất trên dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ 

Châu Âu, tinh hoa công nghệ từ Thái Lan và 100% nguyên liệu đầu vào nhập khẩu đạt tiêu 

chuẩn chất lượng, với tính năng siêu bám dính, không cần sơn lót, không bong tróc, màu 

sắc đa dạng, sử dụng tiện lợi, quy trình đơn giản. Sơn sắt mạ kẽm iNDU mang đến giải 

pháp trang trí và bảo vệ tối đa cho các công trình kết cấu sắt mạ kẽm.
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Thùng 18kg

Lon 3lít
Lon 800ml 

•  Không cần sơn lót chống gỉ

•  Không cần phun chất tạo bám

•  Siêu bám dính

•  Nhanh khô

•  Màu sắc đa dạng

•  Dôi sơn 35% so với các sản phẩm cùng loại

Tỷ lệ pha: 1kg sơn + 0,7 - 0,8 kg dung môi ( Khuấy kỹ trước khi pha sơn )

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Sơn sắt mạ kẽm 

số 1 thị trường về thị phần

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
Sử dụng cho các công trình nhà xưởng, thiết bị kết cấu sắt hộp mạ kẽm, thép 

không gỉ, bề mặt hợp kim nhôm, chất nền đồng, inox, kính, tôn.

ỨNG DỤNG: 

QUY TRÌNH SỬ DỤNG:

Bước 1: Làm sạch bề mặt

Bước 2: Sơn lớp phủ sơn sắt mạ kẽm iNDU (Robot)

Lon 375ml
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Bước 1: Làm sạch bề mặt

Tỷ lệ pha: tùy vào nhu cầu sử dụng, cách thức thi công mà có thể pha hoặc không pha thêm 

dung môi cho phù hợp. 

( Khuấy kỹ trước khi pha sơn )

Bước 2: Sơn lớp phủ sơn sắt mạ kẽm iNDU ECO

Sơn sắt mạ kẽm iNDU ECO 1 thành phần được sản xuất trên dây 

chuyền công nghệ Thái Lan với nguồn nguyên liệu đầu vào nhập 

khẩu đạt tiêu chuẩn dành cho phân khúc phổ thông mang đến sự 

tiện lợi khi sử dụng. Người dùng chỉ cần mở nắp và sử dụng ngay 

hoặc có thể pha thêm dung môi tùy vào nhu cầu sử dụng.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

•  Không cần dùng dung môi

•           Nhanh khô

• Không bong tróc

• Không bạc màu

• Không cần sơn lót chống gỉ

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

Sơn sắt mạ kẽm iNDU ECO được sử dụng cho các công trình, 

thiết bị nhà xưởng, trong nhà và ngoài trời trên các chất liệu sắt 

mạ kẽm, tôn, inox, đồng… 

ỨNG DỤNG: 

QUY TRÌNH SỬ DỤNG:

Lon  5kgLon 3 lítLon 2,5kgLon 800mlLon 750ml
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Là dòng sơn dầu cho chất lượng tốt nhất trên thị trường hiện nay, có khả năng chống tia UV giúp cho bề mặt sơn luôn 

bóng đẹp, không ngả màu. Với độ  bám dính, che phủ tốt, tỉ lệ dôi dư sản phẩm cao giúp tiết kiệm chi phí thi công. Đặc 

biệt sơn dầu cao cấp iNDU chống nấm mốc rất hiệu quả và nhanh khô hơn so với các loại sơn dầu thông thường khác. 

Sơn dầu cao cấp iNDU ra đời với sứ mệnh bảo vệ các công trình, bảo vệ sức khỏe người sử dụng. Sơn dầu cao cấp iNDU 

với 2 hệ sơn: Hệ sơn lót chống gỉ và hệ sơn phủ có tính ứng dụng cao trong đời sống. 

Sơn dầu cao cấp iNDU ( Robot) 
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QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

•  Nhanh khô, tiết kiệm thời gian thi công

• Siêu bám dính, không bong tróc

• Màu sắc đa dạng

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
Thích hợp trong việc bảo quản và trang trí đồ gỗ, kim loại như 

nhà cửa, máy móc, xe cộ, thiết bị, nhà xưởng… ứng dụng phong 

phú trong cả nội, ngoại thất.

ỨNG DỤNG: 

Tỷ lệ pha: 1kg sơn + 0.3 kg dung môi  ( Khuấy kỹ trước khi pha sơn )

QUY TRÌNH SỬ DỤNG:

Bước 2: Sơn lớp lót PU để lấp gim gỗ 1-2 lớp

Bước 3: Sơn lớp phủ màu. Sơn 1 lớp phủ

BỀ MẶT GỖ

BỀ MẶT KIM LOẠI

Bước 1: Làm sạch bề mặt

Bước 2: Sơn lớp lót. Sơn lót chống gỉ iNDU 1 lớp

Bước 3: Sơn lớp phủ màu. Sơn 1 - 2 lớp phủ

Bước 1: Làm sạch bề mặt

800 ml
375 ml

Lon 3 lít
Thùng 18kg
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Sơn dầu cao cấp iNDU ECO 
Là sự tổng hợp của Alkyd Resin cao cấp với chất tạo màu được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Thái 

Lan. Sơn có độ bền màu, độ bóng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. Độ bám dính cao giúp bảo vệ tốt 

sản phẩm. Đặc biệt là không chứa thủy ngân và chì, an toàn cho người sử dụng.
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Lon  750 ml

•  Siêu bám dính

• Không bong tróc, không bạc màu

• Màu sắc đa dạng

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
Thích hợp trong bảo quản trang trí đồ gỗ, 

kim loại như nhà cửa, máy móc, xe cộ, thiết 

bị, nhà xưởng... ứng dụng phong phú 

trong cả nội ngoại thất.

ỨNG DỤNG: 

Tỷ lệ pha: Sơn dầu cao cấp iNDU ECO tùy vào nhu cầu sử dụng, cách thức thi công mà có thể 

pha hoặc không pha thêm dung môi cho phù hợp. ( Khuấy kỹ trước khi pha sơn )

QUY TRÌNH SỬ DỤNG:

Bước 2: Sơn lớp lót PU lấp ghim gỗ từ 1 đến 2 lớp

Bước 3: Sơn lớp phủ màu. Bề mặt gỗ sơn 1 lớp phủ

BỀ MẶT GỖ

BỀ MẶT KIM LOẠI

Bước 1: Làm sạch bề mặt

Bước 2: Sơn lớp lót. Sơn lót chống gỉ iNDU 1 lớp

Bước 3: Sơn lớp phủ. Sơn 1 - 2 lớp phủ

Lon 2,5kg

Thùng 18kg

Chuẩn bị bề mặt, đảm bảo bề mặt sơn phải sạch, không còn dầu mỡ, bụi bẩn, tạp chất; cạo bỏ lớp sơn cũ bong 
tróc bằng chất tẩy sơn iNDU. Điều quan trọng nhất là ổn định bề mặt trước khi sơn.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
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Sơn dầu nano 3x 
Công nghệ mới là sự tổng hợp của nhựa Alkyd Resin cao cấp và chất tạo màu bền đẹp. Sơn 

dầu nano 3x không cần sử dụng lớp lót chống gỉ giúp tiết kiệm thời gian thi công, giảm chi 

phí dùng cho sơn chống gỉ và tiết kiệm các chi phí kèm theo như nhân công, nhà xưởng, 

hao mòn máy móc.

KHÔNG CẦN SƠN LÓT CHỐNG GỈ Sơ
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Thùng 18kgLon 2,5 kgLon 800ml

•  Không cần lót chống gỉ

•  Siêu bám dính

•  Khô nhanh, độ bóng cao

•  Màu sắc đa dạng

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
Thích hợp dùng trong bảo vệ và trang trí đồ gỗ, kim loại 

như nhà xưởng kết cấu thép, máy móc, container…cả nội 

thất và ngoại thất đòi hỏi thời gian thi công ngắn, gấp rút.

ỨNG DỤNG: 

Tỷ lệ pha:1kg sơn + 0,2 kg dung môi ( Khuấy kỹ trước khi pha sơn )

QUY TRÌNH SỬ DỤNG:

Bước 2: Sơn lớp phủ bảo vệ 
Sản phẩm đã được xử lý hết tom gỗ, sơn phủ 1 lớp sơn dầu nano 3x

BỀ MẶT GỖ

BỀ MẶT KIM LOẠI

Bước 2: Sơn lớp phủ bảo vệ 
Sản phẩm đã được xử lý sạch, sơn phủ 1 lớp sơn dầu nano 3x

Bước 1: Làm sạch bề mặt
Chuẩn bị bề mặt, đảm bảo bề mặt sơn phải sạch, không còn dầu mỡ, bụi bẩn, tạp chất.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Lon 750ml Lon 3 Lít
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Sơn đa năng 2TP
Là sơn 2 thành phần gồm sơn và chất đóng rắn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Thái Lan cho sản phẩm chất lượng cao, với các tính năng vượt trội cho 

phép sơn trên mọi chất liệu như nhựa, nhôm, kính, gỗ, sắt, kể cả những chất liệu trơn bóng như inox, sắt mạ kẽm. Với 2 thành phần là sơn và chất đóng rắn giúp 

bề mặt chai cứng chống chịu được va đập, các tác động vật lý và hóa học từ môi trường bảo vệ và làm đẹp hiệu quả cho công trình, sản phẩm. Sơn đa năng 2K 

không cần sơn lót, sử dụng dễ dàng, quy trình đơn giản lại rất thân thiện với môi trường là giải pháp tuyệt vời thay thế sơn tĩnh điện phức tạp, tốn kém.

SƠN TRÊN MỌI CHẤT LIỆU
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•  Không cần sơn lót

•  Siêu bám dính

•  Chai cứng như sơn tĩnh điện

• Nhanh khô

• Độ bóng cao, bền màu

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Sản phẩm ứng dụng trong nhà và 

ngoài trời trên các chất liệu sắt mạ 

kẽm, tôn, inox, đồng, kính, gỗ, sắt, 

đá, nhựa…

ỨNG DỤNG: 

QUY TRÌNH SỬ DỤNG

Bước 2: Sơn lớp phủ bảo vệ 
Sản phẩm đã được xử lý hết tom gỗ, sơn phủ 1 lớp sơn đa năng 2TP

BỀ MẶT GỖ

BỀ MẶT KIM LOẠI

Bước 2: Sơn lớp phủ bảo vệ 
Sản phẩm đã được xử lý sạch, sơn phủ 1 lớp sơn đa năng 2TP

Bước 1: Làm sạch bề mặt
Chuẩn bị bề mặt, đảm bảo bề mặt sơn phải sạch, không còn dầu mỡ, bụi bẩn, tạp chất.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Tỷ lệ pha: 

Sơn

Chất đóng rắn

Dung môi 

4

1

1
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( Khuấy kỹ trước khi pha sơn )

Cặp 1kg 
(800g sơn + 200g chất đóng rắn)

Cặp 4kg 
(3,2 kg sơn + 0,8 kg chất đóng rắn)

Cặp 20kg 
(16kg sơn +4kg chất đóng rắn)



Sơn Epoxy 2TP 
Là sơn 2 thành phần được sản xuất theo công nghệ Thái Lan gồm sơn và chất đóng rắn. 

Hàm lượng chất đóng rắn cao cho kết cấu bề mặt vững chắc, cứng vượt trội so với tất cả 

các dòng sơn khác. Tạo ra độ chai, trơ cho bề mặt như một lớp áo giáp chắc chắn bảo vệ 

vật liệu trước mọi tác động. Dù cho đó là tác động vật lý như các va chạm mạnh hay các 

tác nhân hóa chất ăn mòn. Sơ
n 
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•  Chai cứng vượt trội chống chịu va đập tốt

• Siêu bám dính, không bong tróc

• Bề mặt  màng sơn bóng đẹp, bền màu

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
Thích hợp dùng cho các sản phẩm trong nhà, ngoài trời như nhà xưởng 

kết cấu thép, máy móc, container, cầu trục, nền bê tông, gỗ, nhựa…

ỨNG DỤNG: 

QUY TRÌNH SỬ DỤNG:

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt, đảm bảo bề mặt sản phẩm sạch, không còn dầu mỡ, bụi, tạp chất.

Bước 2: Sơn lớp lót 1 lớp sơn chống gỉ Epoxy 2TP.

Bước 3: Sơn phủ Epoxy 2TP

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Tỷ lệ pha: 

Sơn

Chất đóng rắn

Dung môi 

4

1

1

Cặp 20kg 
(16kg sơn +4kg chất đóng rắn)
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( Khuấy kỹ trước khi pha sơn )

Cặp 5kg 
(4 kg sơn + 1 kg chất đóng rắn)

Cặp 1kg 
(800g sơn + 200g chất đóng rắn)



Sơn công nghiệp iNDU được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Thái Lan là loại sơn thơm 

công nghiệp khô nhanh. Sơn công nghiệp iNDU là sản phẩm có độ bóng cao, bám dính tốt, 

màu sắc đa dạng giúp trang trí và bảo vệ sản phẩm không bị ô xi hóa, chống chịu lại các tác 

động từ môi trường. Sơn công nghiệp iNDU gồm 2 hệ sơn là hệt sơn lót chống gỉ và hệ sơn 

phủ. Sơn công nghiệp iNDU đảm bảo sản phẩm không bị ngả vàng, bền màu theo thời gian.

Sơ
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QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

•  Màng sơn bóng đẹp, bền màu

•  Bám dính tốt

•  Màu sắc đa dạng

•  Nhanh khô

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
Thích hợp sử dụng trang trí và bảo vệ đồ gỗ nội, ngoại thất,

đồ chơi trẻ em và kim loại.

ỨNG DỤNG: 

QUY TRÌNH SỬ DỤNG:

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt, đảm bảo bề mặt sơn phải sạch, không còn dầu mỡ, bụi bẩn, tạp chất.

Bước 2: Sơn lót chống gỉ

Bước 3: Sơn lớp phủ

Tỷ lệ pha: 1kg sơn/1kg dung môi ( Khuấy kỹ trước khi pha sơn ) 

Thùng 18 kgLon 3 lítLon 800 ml 
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•  Siêu bám dính, sơn được trên mọi chất liệu, mọi bề mặt.

•           Màng sơn dày, bóng đẹp vượt trội.

•           Tiện lợi, không cần con lăn, chổi quyét hay quy trình sử dụng phức tạp

•           Nhanh khô, tiết kiệm thời gian.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

Sơn được trên mọi chất liệu, bề mặt khác nhau như gỗ, sắt, kể cả các bề mặt trơn nhẵn như nhựa, 

gốm, sứ, sắt mạ kẽm, kính, nhôm, inox,… thích hợp dùng để vẽ tranh tường, gra�ty, biển quảng 

cáo, sơn sửa xe cộ, làm mới đồ dùng décor trang trí nhà cửa…

ỨNG DỤNG: 

QUY TRÌNH SỬ DỤNG:
Bước 1: Làm sạch bề mặt cần sơn

Bước 2: Phun phủ sơn phun iNDU. Lắc kỹ lon sơn trước khi sử dụng. Mỗi lớp cách nhau 10 – 15 phút

Sản phẩm sơn phun duy nhất trên thị trường cho phép SƠN TRÊN MỌI CHẤT LIỆU – Sơn phun iNDU. 
Sơn phun iNDU với thiết kế bình cầm tay nhỏ gọn, tiện lợi, dễ dàng sử dụng mà vẫn mang đến hiệu quả trang trí và bảo vệ tuyệt vời. 

Sản phẩm sơn phun iNDU hứa hẹn mang tới bước đột phá thay đổi xu hướng thị trường về sản phẩm. Một sản phẩm sơn phun không 

chỉ đáp ứng tiêu chí tiện lợi, dễ dàng sử dụng mà còn phải đảm bảo chất lượng cao trong trang trí và bảo vệ cho mọi chất liệu.
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