
No Product Name CÔNG DUNG Packing
GIÁ BÁN 

LẺ

1 NP 1100 Fast Drying Primer (grey, quick dry)

Sơn Nippon 1100 fast drying primer là loại sơn lót có 

thời gian khô nhanh với thành phần chống ăn mòn 

photphat kẽm, có khả năng bảo vệ lâu dài cho các bề mặt 

kim loại trong điều kiện ăn mòn nhẹ và trung bình.

5L & 20L 114.000

3
NP 1150 R/O Fast Drying Primer (redish brown, quick 

dry)
5L & 20L 91.000

5 Nippon N 5000 (light color , quick dry) 5L & 20L 162.000

7 Bilac (standard color) 5L & 20L 145.000

9 Bilac 9005, 9008, 9013, 9029 5L & 20L 196.000

11 Bilac 9002 , 9004 , 9014 5L & 20L 246.000

Nippon V 120 AP(NIIPPON VINILEX 120 ACTIVE 

PRIMER)

Sơn lót cho kim loại không chứa sắt

Nippon EA-9 Red Oxide Primer(Nippon Paint EA9 

RED OXIDE PRIMER )

Sơn lót cho kim loại

2 Nippon EA-9 White Primer

Nippon Paint EA9 WHITE PRIMER là loại sơn dầu gốc 

amin-expoxy, hai thành phần, có độ bóng thấp, được sử 

dụng để bảo vệ lâu dài cho nhiều loại bề mặt như: 

Nhôm, thép, bề mặt mạ kẽm và bê tông trong môi 

trường ăn mòn. EA9 WHITE PRIMER được sử dụng như 

lớp giữa hoặc lớp cuối bên trong cho bồn chứa các dẫn 

xuất từ dầu cọ, dầu thực vật, nước…

5L & 

20L/Set
156.000

3 Nippon Zinc Phosphate Blast Primer ( redish / grey)

Nippon Paint ZINC PHOSPHATE BLAST PRIMER là loại 

sơn lót, hai thành phần, gốc amin-expoxy, với công thức 

chống thấm ăn mòn chứa phosphate kẽm, ZINC 

PHOSPHATE BLAST PRIMER thường sử dụng kèm với 

lớp phủ là Nippon Paint EA4 hoặc Nippon EA9 hoặc 

Nippon PU trong môi trường ăn mòn.

5L & 

20L/Set
158.000

4 Nippon Zinc Rich Primer
5L & 

20L/Set
323.000

Nippon S500 Heat Resisting Primer 

Sơn lót chịu nhiệt

Nippon S 450 Heat Resisting Black

Sơn chịu nhiệt

Nippon Heat Resisting Aluminium

Sơn chịu nhiệt

4 Nippon S350 Heat Resisting AL 5L & 20L 444.000

Nippon Paint PU UNDERCOAT WHITE là loại sơn dầu 

gốc Polyurethane, hai thành phần dựa trên phản ứng 

giữa acrylic và isocyanate, được sử dụng làm lớp sơn 

giữa cho các bề mặt nội thất và ngoại thất  như: Kim loại 

chứa sắt và không chứa sắt, gỗ, nhựa, tường trát vữa, bê 

tông, đã có sơn lót

Nippon Paint PU UNDERCOAT WHITE là loại sơn dầu 

gốc Polyurethane, hai thành phần dựa trên phản ứng 

giữa acrylic và isocyanate, được sử dụng làm lớp sơn 

giữa cho các bề mặt nội thất và ngoại thất  như: Kim loại 

chứa sắt và không chứa sắt, gỗ, nhựa, tường trát vữa, bê 

tông, đã có sơn lót.

Nippon Epoxy MIO

Chống ăn mòn cho thép

SINGLE PACK ALKYD PRIMER & FINISHING

5L & 20L

EPOXY PRIMER

PRIMER FOR GALNANIZED ZINC

1

 là sơn lót 2 thành phần, có gốc Polyvinyl Butyral được 

sử dụng trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp nặng để 

đảm bảo độ bám dính cho các bề mặt kim loại không 

chứa sắt.

5L/Set

5L & 

20L/Set

2

Là loại sơn dầu gốc Silicone, có thể chịu được nhiệt độ 

đến 450oC, NIPPON S450 HEAT RESISTING BLACK đem 

lại sự bảo vệ tuyệt vời cho các đường ống xả, lò sưởi, nồi 

hơi, ống khói và các thiết bị chịu nhiệt khác

166.0002

Nippon Paint EPOXY MIO là loại sơn dầu công nghiệp 

gốc epoxy, hai thành phần, chứa oxit sắt dạng mica, 

được sử dụng để đáp ứng khi có yêu cầu cao về chống 

ăn mòn cho các bề mặt thép. Khi EPOXY MIO được sử 

dụng trên các bề mặt thép thì nên kết hợp với loại sơn 

lót phù hợp

5L & 

20L/Set

730.000

INTERMEDIATE / UNDERCOAT

1 176.000

3

Là loại sơn dầu gốc Silicone, có thể chịu được nhiệt độ 

đến 600oC, NIPPON HEAT RESISTING ALUMINIUM đem 

lại sự bảo vệ tuyệt vời cho các đường ống xả, lò sưởi, nồi 

hơi, ống khói và các thiết bị chịu nhiệt khác

5L & 20L

Nippon PU Undercoat White

Sơn giữa

612.000
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787.000

BẢNG GIÁ SƠN CÔNG NGHIỆP NIPPON

128.000

HEAT RESISTING PRIMER & HEAT RESISTING

1

Là loại sơn dầu gốc Silicone với thành phần chống ăn 

mòn là bột Kẽm, có thể chịu được nhiệt độ đến 500oC, 

NIPPON S500 HEAT RESISTING PRIMER đem lại sự bảo 

vệ tuyệt vời cho các đường ống xả, lò sưởi, nồi hơi, ống 

khói và các thiết bị chịu nhiệt khác.

5L & 20L 742.000

1

là loại sơn dầu gốc amin-expoxy, hai thành phần, có độ 

bóng thấp. Là loại sơn lót để bảo vệ lâu dài cho nhiều 

loại bề mặt như: Nhôm, thép, bề mặt mạ kẽm thủy tinh 

gia cố bằng nhựa và tấm nhựa phenolic trong môi 

trường ăn mòn. EA9 RED OXIDE PRIMER được sử dụng 

rộng rãi để bảo vệ khỏi sự ăn mòn lâu dài cho các bề mặt 

kim loại chứa sắt và không chứa sắt trong các công trình 

dân dụng, trong ngành xây dựng và cũng được sử dụng 

như hệ thống sơn bên trong cho bồn chứa các dẫn xuất 

từ dầu cọ, dầu thực vật, nước…

5L & 

20L/Set



Nippon Epotar HB 1226 Blk (NIPPON 1226 EPOTAR 

HB BLACK)

 là loại sơn dầu, hai thành phần, gốc Epoxy hắc ín, với 

hàm lượng rắn cao nên có thể đạt đến 350 micron hoặc 

thậm chí có thề dày hơn chỉ với 1 lớp sơn. Loại sơn này 

được sử dụng cho môi trường bình thường và môi 

trường ngâm nước mà đòi hỏi đặc tính bảo vệ vượt trội 

như chịu được nước ngọt và nước mặn, chịu được sự 

mài mòn và sự văng bắn của các hóa chất ăn mòn.

Sơn công nghiệp

Những khu vực thích hợp cho NIPPON 1226 EPOTAR 

HB BLACK là các công trình ngoài biển, cọc ống, đáy tàu, 

bể dằn, trạm xử lý nước thải ...

1 2026
5L & 

20L/Set
354.000

2 2025
5L & 

20L/Set
235.000

3 2012 / 2037
5L & 

20L/Set
198.000

4 2022 / 2038 / 2039 / 2048
5L & 

20L/Set
188.000

5
2014 / 2015 / 2021 / 2031 / 2035 / 2036 / 2041 / 2027 

/ 2047

5L & 

20L/Set
179.000

6 Other colour as per colour card / White / Black
5L & 

20L/Set
176.000

Nippon EP4 Clear Sealer

sơn lót công nghiệp

Nippon EA9 (Pastel colour only)

Sơn phủ công nghiệp

1 2025
5L & 

20L/Set
431.000

2 2026
5L & 

20L/Set
365.000

3 2012 / 2038
5L & 

20L/Set
365.000

4 2036 / 2037 / 2039
5L & 

20L/Set
268.000

5 2015 / 2021 / 2022
5L & 

20L/Set
246.000

6 Other colour as per colour card
5L & 

20L/Set
221.000

7 White / Black
5L & 

20L/Set
211.000

8 Clear
5L & 

20L/Set
164.000

1 Thinner Nippon PU / Thinner Nax Superio 503 Slow 5L & 18 L 92.000

2 Thinner Nippon SA-65 5L & 18 L 83.000

3 Thinner Heat Resisting Aluminium 5L & 18 L 83.000

4 Thinner ZS 100 5L & 18 L 83.000

5 Thinner V 125 5L & 18 L 78.000

6 Thinner NP 1100 Fast Drying 5L & 18 L 76.000

7 Thinner Bilac 5L & 18 L 70.000

8 Sơn vạch kẻ đường vàng - trắng - đỏ 5L 769.000

9 Sơn vạch kẻ đường đen 5L 643.000

1 Sơn phản quang vàng - trắng - đỏ 5L 787.000

2 Sơn phản quang đen 5L 744.000

146.000

PU FINISHING

Nippon Paint POLYURETHANE là loại sơn gốc dầu 

polyurethane, hai thành phần, dựa trên phản ứng giữa 

acrylic polyol và isocyanage  với tính năng chịu thời tiết 

vượt trội. POLYURETHANE  được dùng trong công 

nghiệp nặng với độ bóng cao và độ bền màu tối đa. 

POLYURETHANE được sử dụng làm lớp sơn phủ cho 

các bề mặt nội thất và ngoại thất như: kim loại chứa sắt 

và không chứa sắt, gỗ, nhựa, tường trát vữa, bê tông, đã 

có lót sơn.

8

Nippon Paint EA9 là loại sơn dầu gốc amin-expoxy, hai 

thành phần, có độ bóng thấp, được sử dụng để bảo vệ 

lâu dài cho nhiều loại bề mặt như: Nhôm, thép, bề mặt 

mạ kẽm và bê tông trong môi trường ăn mòn. Đặc biệt, 

Nippon Paint EA9 được sử dụng như lớp sơn cuối bên 

trong cho bồn chứa các dẫn xuất từ dầu cọ, dầu thực vật, 

nước… Loại chống trượt sẽ được đáp ứng theo yêu cầu.

5L & 

20L/Set

THINNER

SƠN KẺ VẠCH

SƠN PHẢN QUANG

Nippon Polyurethane

EPOXY FINISHING

1
5L & 

20L/Set

7

 loại sơn dầu gốc Polyamide-Expoxy, hai thành phần, 

màng sơn có độ bóng cao, được sử dụng cho các loại bề 

mặt như bê tông, tường trát vữa, tường gạch, và hầu hết 

các loại bề mặt trong xây dựng. NIPPON EP4 CLEAR 

SEALER được đề nghị dùng trong môi trường khô ráo.

5L & 

20L/Set
131.000

Nippon EA 4

Sơn phủ công nghiệp
Nippon Paint EA4 là loại sơn gốc dầu admin-epoxy, hai 

thành phần, có độ bóng cao, được sử dụng khi có yêu 

cầu về khả nặng chịu hóa chất, dầu và chịu mài mòn, cho 

nhiều loại bề mặt như: thép, bê tông, tường trát vữa, 

tường gạch, và hầu hết các loại bề mặt trong xây dựng. 

NIPPON EA4 được đề nghị dùng trong môi trường khô 

ráo. Loại chống trượt sẽ được đáp ứng theo yêu cầu

199.000

COAL TAR EPOXY / HEAT RESISTANCE


