
BẢNG THỐNG KÊ SẢN PHẨM

ALPHA
Building Materials

A L P H A
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“If you can dream it, you can do it”

-Walt Disney-
Bảng thống kê sản phẩm
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BUILD TO LAST

MADE TO LEAD… Giới thiệu về chúng tôi

“If you can dream it, you can do it”

- Walt Disney -

Mỗi khu nghỉ dưỡng sang trọng, mỗi villa mỹ miều, mỗi tòa kiến
trúc chọc troi hay đơn giản chỉ là một căn nhà bình thường - tất cả
đều được khởi điểm từ những giấc mơ của những người có đủ
lòng can đảm để hiện thực hóa nó.
Tầm nhìn và sự sáng tạo của quý khách hàng là nguồn lực chính
của ngành công nghiệp chúng ta. Bạn xây dựng - Chúng tôi cung
cấp tất cả những nguyên liệu mà bạn cần.
Để có thể phục vụ nhu cầu của khách hàng theo những cách
hoàn hảo nhất, chúng tôi tiên phong về công nghệ cũng như chú
trọng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩmmột cách khắt khe nhất.
Để bạn có thể toàn tâm vào dự án của mình và tạo ra những thành
công bền vững với thời gian."

Alpha – Building Materials đặt cam kết vào việc cung cấp những
nguyên vật liệu tuyệt vời, dành cho những người xây dựng tương
lai cùng những giấc mơ của họ.
Chúng tôi, Alpha - Building Materials, là một phần của
Della Vietbuilders, một nhà phân phối chuyên môn trong lĩnh vực
cung cấp những nguyên vật liệu bền vững và hiệu quả.

ALPHA - BUILDING MATERIALS

Made to lead & build to last
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Nội dung

BỘT TRÁM TƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM

SẢN PHẨM NGOẠI THẤT

SẢN PHẨM NỘI THẤT

MÀU SẮC

34

22

10

8



8 9

MÀU SẮC

Hàng ngàn màu sắc đang

chờ đợi bạn khám phá

PHA TRỘN
MÀU THÔI!

Bạn lựa chọn mẫu…

... chúng tôi tiến hành pha trộn

Tra cứu từbảng màu tiêu chuẩn và
lựa chọn màu bạn cần.

Chúng tôi sẽ tiến hành pha trộn màu
chuẩn xác như bạn yêu cầu

nhanh gọn, dễ dàng và uy tín
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NỘI THẤT

SƠN
NỘI THẤT
& SƠN LÓT
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Số sản phẩm: PI-100 Độ phủ trên một lớp: 5-7 m² / lít Hoàn thiện: Mờ

Lớp nền hoàn hảo cho sản phẩm Sơn Classic của chúng tôi.
Sơn Lót Nội Thất Alpha Classic được tạo ra để tráng lên bề mặt trước khi phủ
lên những lớp trang trí tuyệt hảo. Áp dụng được cho tất cả các loại tường và trần
nhà phổ thông

classic

Điểm khởi đầu hoàn hảo dành cho dự án của bạn. Sản phẩm Sơn Nội thất
Alpha Classic là tiêu chuẩn của chúng tôi dành cho tường bên trong và trần nhà.
Dùng được cho tất cả các kiến trúc phổ thông.

SƠN LÓT NỘI THẤTSƠN NỘI THẤT

▶ Màu sắc có độ bền cao

▶ Bám dính tốt

▶ Không bong tróc

▶ Chống kiềm cao

▶ Tính bám dính tốt

▶ Giúp tăng độ bền lớp phủ

NỘI THẤT

Số sản phẩm: LI-100 Độ phủ trên một lớp: 4-6 m² / lít
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premium

Bản lóthoànhảodànhcho lớp sơnnội thất caocấp
Sơn Lót Nội Thất Alpha Premium được dùng trước khi phủ lên bề mặt trang trí bên
ngoài,nhằmtạonênhiệuứnghoànthiệnđẹphơn.Phùhợpchocáctiêuchuẩnxâydựng
caohơndànhchobềmặt tườngphía trongvà trầnnhà.

NỘI THẤT

▶ Độ phủ tương đối cao

▶ Màu sắc đẹp và bền (ổn điṇh trong 5+ năm)

▶ Bám dính tốt

▶ Không bong tróc

▶ Chống kiềm cao
▶ Tính bám dính tốt
▶ Giúp tăng đọ ̂bền lớp phủ
▶ Chống bong rộp giữa các loại son̛ phủ trang trí với

bề mặt vật liệu
▶ Giúp cho bề mặt lớp son̛ phủ đẹp hon̛ và sáng hon̛

Một vẻ ngoài thượng hạng cho dự án của quý khách hàng, nhiềumàu sắc và cực
bền. Sơn Nội thất Alpha Premium cung cấp cho bạn một lớp hoàn thiện tuyệt
hảo trên tất cả các loại bề mặt tường phía trong và trần nhà.
Khuyến khích dùng cho cá tiêu chuẩn xây dựng cao cấp hơn
.

SƠN LÓT NỘI THẤTSƠN NỘI THẤT

Số sản phẩm: PI-600 Độ phủ trên một lớp: 6-8 m² / lít Hoàn thiện: Mờ Số sản phẩm: LI-600 Độ phủ trên một lớp: 5-7 m² / lít
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perfecto

Màusắcbền, đẹpvànổibật, lựa chọn tốtnhất chocác loại dựáncaocấp.
Sơn nội thất Alpha Perfecto cung cấp cho quý khách hàngmột lớp hoàn thiện tuyệt
hảotrêntấtcảcác loạibềmặttườngphíatrongvàtrầnnhà.Khuyếnkhíchsửdụngtrong
cácdựánvới tiêuchuẩnvàyêucầucao

Lớpnềnhoànhảodànhchosơnnội thấtPerfectocủachúng tôi.
Sơn Lót Nội Thất Alpha Perfecto được sử dụng trước khi phủ lên bềmặt trang trí bên
ngoài. Siêu bền với tính chốngmàimòn cực cao trước các yếu tố bên ngoài, góp phần
cho côngđoạn chuẩnbị hoànhảo trước khi sơnbềmặtphủ. Phùhợp với cácdựán với
tiêuchuẩnvàyêucầucao.

NỘI THẤT

▶ Bề mặt son̛ tuyệt hảo
▶ Chất luợ̛ng màu ổn điṇh, không phai
▶ Bám dính tốt
▶ Không bong tróc
▶ Độ phu ̉rất cao

▶ Chống kiềm cao
▶ Độ phu ̉và thấm vào bề mặt cao
▶ Giúp gia tăng vẻ độ sáng & đẹp của bề mặt
▶ Giúp tiết kiệm lớp son̛ tối đa
▶ Bám dính tốt
▶ Tăng độ bền của lớp phủ
▶ Chống bong rộp giữa các loại son̛ phủ trang trí với

bề mặt vật liệu

SƠN LÓT NỘI THẤTSƠN NỘI THẤT

Số sản phẩm: PI-900 Độ phủ trên một lớp: 10-12 m² / lít Hoàn thiện: Mờ Số sản phẩm: LI-900 Độ phủ trên một lớp: 8-10 m² / lít
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NỘI THẤT

Bềnvàchốngnước, phùhợpvới cácdựáncaocấpyêucầuđộsạchsẽcao.
Sơn nội thất Alpha Clean cung cấp độ hoàn thiện và tính thẩmmỹ cao trên tất cả các
loại bềmặt tườngnội thất và trầnnhà.Khuyêndùngchocác loại dựánvới yêucầucao.

perfecto

Alpha-Clean

▶ Bề mặt son̛ cực đẹp
▶ Chống thấm tốt
▶ Lau chùi bề mặt dê ̃dàng
▶ Phủ lấp khe nứt hiệu quả
▶ Màu sắc ổn điṇh, không phai
▶ Bám dính tốt
▶ Không bong tróc
▶ Độ phủ cao
▶ Có khả năng chống thấm tốt

Số sản phẩm: PC-900 Độ phủ trên một lớp: 10-12 m² / lít Hoàn thiện: Bóng
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TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

Các sản phẩm của chúng tôi đều chứa rất ít hàm lượng VOC, không độc hại, chống cháy, không chứa chì và thuỷ ngân. Các sản phẩm của chúng tôi đều chứa rất ít hàm lượng VOC, không độc hại, chống cháy, không chứa chì và thuỷ ngân.

Classic Premium Perfecto

Số sản phẩm LI-100 LI-600 LI-900

Độ phủ trên một lớp 4-6 m²/ lít 5-7 m²/lít 10-12 m²/ lít

Hoàn thiện - - -

Tính năng
Chống kiềm cao

Tính bám dính tốt

Giúp tăng độ bền
lớp phủ

Chống kiềm cao

Tính bám dính tốt

Giúp tăng đọ ̂bền
lớp phủ

Chống bong rộp
giữa các loại son̛
phủ trang trí với bề
mặt vật liệu

Giúp cho bề mặt lớp
son̛ phủ đẹp hon̛ và
sáng hon̛

Chống kiềm cao

Độ phu ̉và thấm vào
bề mặt cao

Giúp gia tăng vẻ độ
sáng & đẹp của bề
mặt

Giúp tiết kiệm lớp
son̛ tối đa

Bám dính tốt

Tăng độ bền của lớp
phủ

Chống bong rộp
giữa các loại son̛
phủ trang trí với bề
mặt vật liệu

Kích thước 18 lít 18 lít 18 lít

Thời gian khô toàn bộ 1 giờ 30 phút 1 giờ 30 phút 1 giờ 30 phút

Màu tiêu chuẩn màu trắng màu trắng màu trắng

Gốc gốc nước gốc nước gốc nước

Sử dụng cọ sơn, lăn sơn cọ sơn, lăn sơn cọ sơn, lăn sơn

Classic Premium Perfecto Alpha-Clean

PI-100 PI-600 PI-900 PC-900

4-6 m²/ lít 6-8 m²/ lít 10-12 m²/ lít 10-12 m²/ lít

mờ mờ mờ bóng

Màu sắc có độ bền
cao

Bám dính tốt

Không bong tróc

Độ phủ tương đối
cao

Màu sắc đẹp và bền
(ổn điṇh trong 5+
năm)

Bám dính tốt

Không bong tróc

Bề mặt son̛ tuyệt
hảo

Chất luợ̛ng màu ổn
điṇh, không phai

Bám dính tốt

Không bong tróc

Độ phu ̉rất cao

Bề mặt son̛ cực đẹp

Chống thấm tốt

Lau chùi bề mặt
dê ̃dàng

Phủ lấp khe nứt
hiệu quả

Màu sắc ổn điṇh,
không phai

Bám dính tốt

Không bong tróc

Độ phủ cao

Có khả năng chống
thấm tốt

18 lít 18 lít 18 lít 18 lít

1 giờ 30 phút 1 giờ 30 phút 1 giờ 30 phút 1 giờ 30 phút

màu trắng màu trắng màu trắng màu trắng

gốc nước gốc nước gốc nước gốc nước

cọ sơn, lăn sơn cọ sơn, lăn sơn cọ sơn, lăn sơn cọ sơn, lăn sơn

SƠN LÓT NỘI THẤT SƠN NỘI THẤT
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SƠN
NGOẠI THẤT
& SƠN LÓT

NGOẠI THẤT
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NGOẠI THẤT

classic

SƠN NGOẠI THẤT SƠN LÓT NGOẠI THẤT
Điểm khởi đầu tuỵêt vời cho dự án của bạn.Đáp ứng mọi tiêu chuẩn và nhu cầu
của khách hàng. Sơn Ngoại Thất Alpha - Classic là chuẩnmực của chúng tôi áp
dụng cho mọi bề mặt tường ngoại thất. Đặc biệt chống nước và thích hợp với
mọi công trình xây dựng thông thường.

Lớp nền hoàn hảo nhờ sản phẩm Lót Kiềm Classic của chúng tôi.
Sơn Lót Ngoại Thất Alpha - Classic được tạo ra nhằm sử dụng trước khi
tiến hành sơn màu. Thích hợp đối với mọi công trình xây dựng phổ biến.

▶ Độ bám dính tốt

▶ Không bong tróc

▶ Chống nấm mốc

▶ Chống nuớ̛c tốt

▶ Lớp hoàn thiện bên ngoài hỗ trợ chống nuớ̛c

▶ Chống kiềm tốt

▶ Tính bám dính tốt

▶ Giúp tăng độ bền lớp phủ

Số sản phẩm: PO-100 Độ phủ trên một lớp: 4-6 m² / lít Hoàn thiện: Mờ Số sản phẩm: LO-100 Độ phủ trên một lớp: 4-6 m² / lít
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Cái nhìn cao cấp cho dự án của bạn, với một lớp hoàn thiện đẹp mắt và bền bỉ.
Sơn Ngoại Thất Alpha - Premium cho ra một vẻ ngoài đặc biệt trên bất kì loại
tường ngoại thất và trần nhà.

LớpnềnhoànhảonhờsảnphẩmLótKiềmPremiumcủachúng tôi.
Sơn Lót Ngoại Thất Alpha - Premium được tạo ra nhằm phủ lên bềmặt trước khi tiến
hành sơnmàu, để có được lớp hoàn thiện tốt nhất. Khuyến nghị cho các công trình xây
dựngở tiêuchuẩncao.

Số sản phẩm: LO-600 Độ phủ trên một lớp: 5-7 m² / lít

NGOẠI THẤT

premium

▶ Màu sắc đẹp và bền
▶ Chống thấm cao
▶ Độ phủ cao, che đuợ̛c các khe nứt
▶ Bám dính tốt
▶ Không bong tróc
▶ Chống rêu mốc

▶ Chống kiềm cao
▶ Độ phủ và bám dính tốt
▶ Giúp gia tăng độ bền lớp phủ
▶ Chống thấm và độ hoàn thiện bề mặt cao

SƠN NGOẠI THẤT SƠN LÓT NGOẠI THẤT

Số sản phẩm: PO-600 Độ phủ trên một lớp: 6-8 m² / lít Hoàn thiện: Mờ
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perfecto

Sự lựa chọn hoàn hảo nhất đối với mọi dự án cao cấp. Tính thẩm mỹ và độ bền
cực cao. Sơn Ngoại Thất Alpha - Perfecto luôn cho ra một lớp hoàn thiện độc
đáo trên mọi bề mặt, để có được một cảm nhận sang trọng và những màu sắc
tươi mới. Khuyến nghị sử dụng cho các dự án thuộc miền biển với nhu cầu cao.

Lớp nền hoàn hảo từ sản phẩm Lót Kiềm Perfecto của chúng tôi.
Sơn Lót Ngoại Thất Alpha - Perfecto được tạo ra nhằmphủ lên bềmặt trước khi
tiến hành sơnmàu. Tuyệt đối bền và chống thấm tốt chuẩn bị cho lớp phủ hoàn
hảo. Khuyến nghị sử dụng cho các dự án thuộc miền biển với nhu cầu cao.

NGOẠI THẤT

▶ Bê ̀mặt son̛ cực đẹp
▶ Chống thấm cực cao
▶ Chống khí hậu mặn, phù hợp với khu vực miền biển
▶ Chống tia UV
▶ Chống nhiệt
▶ Màu sắc cực bền
▶ Không bong tróc
▶ Độ phủ rất cao
▶ Chống nấm mốc tốt
▶ Bám dính tốt

▶ Siêu chống kiềm

▶ Đọ ̂phu ̉và bám dính cực cao

▶ Giúp bề mặt son̛ bóng và đẹp hon̛

▶ Chống thấm cực tốt với lớp hoàn thiện cao cấp

▶ Chống khí hậu mặn tốt, phù hợp khu vực miền biển

SƠN NGOẠI THẤT SƠN LÓT NGOẠI THẤT

Số sản phẩm: PO-900 Độ phủ trên một lớp: 10-12 m² / lít Hoàn thiện: Bóng Số sản phẩm: LO-900 Độ phủ trên một lớp: 10-12 m² / lít
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Những điều kiện khắc nghiệt đòi hỏi loại sơn siêu bền.
Sơn Alpha - Shield Ngoại Thất luôn vượt trội trongmôi trường khắc nghiệt. Đây
là lựa chọn hoàn hảo cho ra vẻ sang trọng trong bất kỳ khu vực và điều kiện nào,
với tính bền bỉ tuyệt đối và lớp hoàn thiện tuyệt đẹp trên bất kỳ loại tường và bề
mặt ngoại thất.

NGOẠI THẤT

perfecto

Alpha-Shield

▶ Màu sắc siêu bền
▶ Độ phu ̉cao
▶ Chống nấm mốc cực tốt
▶ Chống thấm cực tốt
▶ Chống không khí mặn,
▶ Phù hợp khu vực miền biển
▶ Chống tia UV
▶ Chống nhiệt tốt
▶ Bám dính tốt

Số sản phẩm: PX-900 Độ phủ trên một lớp: 10-12 m² / lít Hoàn thiện: Bóng
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TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

Classic Premium Perfecto

Số sản phẩm LO-100 LO-600 LO-900

Độ phủ trên một lớp 4-6 m²/ lít 5-7 m²/lít 10-12 m²/ lít

Hoàn thiện - - -

Tính năng
Lớp hoàn thiện bên
ngoài hỗ trợ chống
nuớ̛c

Chống kiềm tốt

Tính bám dính tốt

Giúp tăng độ bền
lớp phủ

Chống kiềm cao

Độ phủ và bám dính
tốt

Giúp gia tăng độ
bền lớp phủ

Chống thấm và độ
hoàn thiện bề mặt
cao

Siêu chống kiềm

Đọ ̂phu ̉và bám dính
cực cao

Giúp bề mặt son̛
bóng và đẹp hon̛

Chống thấm cực tốt
với lớp hoàn thiện
cao cấp

Chống khí hậu mặn
tốt, phù hợp khu
vực miền biển

Kích thước 18 lít 18 lít 18 lít

Thời gian khô toàn bộ 1 giờ 30 phút 1 giờ 30 phút 1 giờ 30 phút

Màu tiêu chuẩn màu trắng màu trắng màu trắng

Gốc gốc nước gốc nước gốc nước

Sử dụng cọ sơn, lăn sơn cọ sơn, lăn sơn cọ sơn, lăn sơn

Classic Premium Perfecto Alpha-Shield

PO-100 PO-600 PO-900 PX-900

4-6 m²/ lít 6-8 m²/ lít 10-12 m²/ lít 10-12 m²/ lít

mờ mờ bóng bóng

Độ bám dính tốt

Không bong tróc

Chống nấm mốc

Chống nuớ̛c tốt

Màu sắc đẹp và bền

Chống thấm cao

Độ phủ cao, che
đuợ̛c các khe nứt

Bám dính tốt

Không bong tróc

Chống rêu mốc

Bê ̀mặt son̛ cực đẹp

Chống thấm cực cao

Chống khí hậu mặn,
phù hợp với khu vực
miền biển

Chống tia UV

Chống nhiệt

Màu sắc cực bền

Không bong tróc

Độ phủ rất cao

Chống nấm mốc tốt

Bám dính tốt

Màu sắc siêu bền

Độ phu ̉cao

Chống nấm mốc cực
tốt

Chống thấm cực tốt

Chống không khí
mặn,

Phù hợp khu vực
miền biển

Chống tia UV

Chống nhiệt tốt

Bám dính tốt

18 lít 18 lít 18 lít 5 lít

1 giờ 30 phút 1 giờ 30 phút 1 giờ 30 phút 1 giờ 30 phút

màu trắng màu trắng màu trắng màu trắng

gốc nước gốc nước gốc nước gốc nước

cọ sơn, lăn sơn cọ sơn, lăn sơn cọ sơn, lăn sơn cọ sơn, lăn sơn

SƠN NGOẠI THẤTSƠN LÓT NGOẠI THẤT

Các sản phẩm của chúng tôi đều chứa rất ít hàm lượng VOC, không độc hại, chống cháy, không chứa chì và thuỷ ngân. Các sản phẩm của chúng tôi đều chứa rất ít hàm lượng VOC, không độc hại, chống cháy, không chứa chì và thuỷ ngân.
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BỘT TRÁM TƯỜNG &GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM

BỘT TRÁM
TƯỜNG
&
GIẢI PHÁP
CHỐNG THẤM
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BỘT TRÁM TƯỜNG &GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM

Bột trét Alpha - Power
Bộttrétsiêudẻo,siêumịnvàsiêuchốngthấmcủachúngtôiđượcsửdụngchobaogồm
cảNgoại thấtvàNội thất.Bột trét Alpha - Powersiêutoànnăng.Chúngchephủnhững
vết nứt nhỏ và khuyết điểmđể tạo nên bềmặt nhẵn trước khi phủ lót kiềm. Khả năng
làmphẳng tốt và tăng tính thẩmmỹchobức tường.

▶ Siêu trắng
▶ Siêu dẻo
▶ Siêu mịn
▶ Tăng cường chống thấm
▶ Chống nứt chân chim
▶ Không bong tróc

Số sản phẩm: KO-100 Độ phủ trên một lớp: 0,6 m² / kg
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BỘT TRÁM TƯỜNG &GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM

Chống thấm cao, bền bỉ và liên kết tốt với bê tông và vữa.
Chống nước Alpha - WP 800 chống rỉ hiệu quả trên bề mặt. Khi được phủ, sản
phẩm giúp bảo vệ và tăng tuổi thọ cho công trình xây dựng.

WP-800

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM

▶ Chống thấm nước cực tốt.
▶ Chịu mài mòn
▶ Chịu nước mặn
▶ Kháng kiểm cao
▶ Liên kết cực tốt với bê tông, vữa xi măng

Số sản phẩm: WP-800 Độ phủ trên một lớp: 6-8 m² / lít
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TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

POWER PUTTY
BỘT TRÁM TƯỜNG

GIẢI PHÁP CHỐNG
THẤM

Số sản phẩm KO-100 WP-800

Độ phủ trên một lớp 0,6 m²/ kg 6-8 m²/ lít

Tính năng
Siêu trắng

Siêu dẻo

Siêu mịn

Tăng cường chống thấm

Chống nứt chân chim

Không bong tróc

Chống thấm nước cực tốt.

Chịu mài mòn

Chịu nước mặn

Kháng kiểm cao

Liên kết cực tốt với bê tông,
vữa xi măng

Kích thước 40 kg 18 lít

Thời gian khô toàn bộ 1 giờ 30 phút 1 giờ 30 phút

Màu tiêu chuẩn màu trắng màu trắng

Gốc Dạng dung môi gốc nước

Sử dụng cọ sơn, lăn sơn cọ sơn, lăn sơn

Các sản phẩm của chúng tôi đều chứa rất ít hàm lượng VOC, không độc hại, chống cháy, không chứa chì và thuỷ ngân.
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