
1
vữa tô chống thấm IZONIL EXTRA gia cố lưới thủy 

tinh toàn bộ sàn, lên chân tường 20cm, dày 5-7mm
IZONIL TIỆP KHẮC 1 cái 2,000,000   5 năm

2

chống thấm Master seal 540 gốc xi măng polymer 2 

thành phần, gia cố lưới thủy tinh toàn bộ sàn, lên 

chân tường 20cm.

BASF ĐỨC 3 cái 2,000,000   5 năm

3

chống thấm K11 gốc xi măng polymer 2 thành phần, 

gia cố lưới thủy tinh toàn bộ sàn, lên chân tường 

20cm.

MAPEI Ý 3 cái 2,000,000   5 năm

4

chống thấm SIKA 107 gốc xi măng polymer 2 thành 

phần, gia cố lưới thủy tinh toàn bộ sàn, lên chân 

tường 20cm.

SIKA THỤY SỸ 3 cái 2,000,000   5 năm

5

chống thấm ADF 100 gốc xi măng polymer 2 thành 

phần, gia cố lưới thủy tinh toàn bộ sàn, lên chân 

tường 20cm.

APT ANH 3 cái 2,000,000   5 năm

6

chống thấm XQ 02 gốc xi măng polymer 2 thành 

phần, gia cố lưới thủy tinh toàn bộ sàn, lên chân 

tường 20cm.

VITEX VIỆT NAM 3 cái 2,000,000   5 năm

I. Chống thấm sàn wc rất quan trọng, luôn có nước, nguy cơ thấm rất cao, diện tích nhỏ, thiết bị nhiều, khó sửa chữa.

STT Tên sản phẩm

                     CÔNG TY TNHH KIM TOÀN PHÁT
- VP: 08 Trịnh Hoài Đức, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng

-Web: chongthammientrung.com.vn

- Hotline:0914.925.099 - 0934.858.286

                                                    Email: kimtoanphat83@gmail.com

LớpHạng mục Bảo hànhHãng Xuất xứ

BẢNG BÁO GIÁ 

Đơn giáĐơn vị

chống thấm 

sàn wc mới, 

bao gồm gia 

cố cổ ống, 

gia cố góc 

chân tường, 

dán lưới thủy 

tinh toàn bộ 

sàn



1

chống thấm 

sàn wc cũ đã 

lát gạch bị 

thấm

chống thấm PU Epoxy 2 thành phần kháng khuẩn, 

cường độ cứng cao, chịu va đập tốt, bóng đẹp
APT ANH 2 cái 3,000,000   3 năm

III.

1 vữa tự san phẵng vitex TSP 3mm. VITEX VIỆT NAM 3 m2 120,000      1 năm

2 vữa tự san phẵng MAPEI 3mm. MAPEI Ý 3 m2 120,000      1 năm

1
Bước 1: vệ sinh sạch bề mặt, bằng chổi quét, máy 

hút bụi công nghiệp.
1

II./Chống thấm PU Epoxy trên nền gạch men, gạch gốm là giải phát hiệu quả nhất hiện hay, không đục nền, không bụi bẩn, thời gian ngắn 1-2 

ngày là sữ dụng được, chi phí rẻ, chất lượng ổn định.

STT Hạng mục Tên sản phẩm

Đơn giá Bảo hành

m2

STT Hạng mục Tên sản phẩm Hãng Xuất xứ Lớp Đơn vị

Hãng Xuất xứ Lớp

gạt vữa tự 

san phẵng.

gạt vữa tự san phẵng 3mm ngăn ẩm tạo phẵng bề mặt lát ván sàn công nghiệp, nhựa giả gỗ, sàn Vinyl, lót thảm.

Đơn vị

m2 100                 120,000      

Gạt vữa tự 

san phẵng, 

nền Tầng 2

Đơn giá Bảo hành



2 Bước 2: lăn lớp lót P158 làm lớp kết nối 1

4 Bước 3: gạt lớp 2 vữa tự san phẵng vitex TSP 3mm. 1

5 Bước 4: nghiệm thu hoàn thiện bàn giao 1

IV

1
Bước 1: dùng máy mài loại bỏ bụi bẩn, hồm bám rêu 

mốc trên bề mặt, vệ sinh hút bụi sạch
1

2

Bước 2: t rám vá vết nứt, điểm khuyết trên bề mặt, 

bằng keo trám 2 thành phần NS50, sika flex, vữa 

max cao.

1

3
Bước 3: lăn lớp lớp 2 chống thấm shield đàn hồi phủ 

kín lưới.
1

4
Bước 4: lăn 1 lớp chống thấm PU epoxy ADG20 phủ 

hoàn thiện.
1

5 Bước 5: nghiệm thu hoàn thiện bàn giao 1

M2

m2

chống thấm sàn mái, ban công, PU Epoxy ADG20 kháng khuẩn chống bán bụi, kháng UV, chống rêu mốc, khúc xạ nhiệt.

STT Hạng mục Tên sản phẩm Hãng Xuất xứ Lớp Đơn vị Đơn giá Bảo hành

m2 100                 120,000      

Gạt vữa tự 

san phẵng, 

nền Tầng 2

chống thấm 

sàn mái, cũ bị 

thấm, trên 

nền gạch men 

gạch gốm.

APT ANH 260,000      5-10 năm



V

1
vữa tô chống thấm IZONIL EXTRA gia cố lưới thủy 

tinh toàn bộ sàn, lên chân tường 20cm, dày 5-7mm
IZONIL TIỆP KHẮC 2 m2 160,000      5 năm

2

chống thấm Master seal 540 gốc xi măng polymer 2 

thành phần, gia cố lưới thủy tinh toàn bộ sàn, lên 

chân tường 20cm.

BASF ĐỨC 2 m2 160,000      5 năm

3

chống thấm K11 gốc xi măng polymer 2 thành phần, 

gia cố lưới thủy tinh toàn bộ sàn, lên chân tường 

20cm.

MAPEI Ý 2 m2 160,000      5 năm

4

chống thấm SIKA 107 gốc xi măng polymer 2 thành 

phần, gia cố lưới thủy tinh toàn bộ sàn, lên chân 

tường 20cm.

SIKA THỤY SĨ 2 m2 160,000      5 năm

5

chống thấm ADF 100 gốc xi măng polymer 2 thành 

phần, gia cố lưới thủy tinh toàn bộ sàn, lên chân 

tường 20cm.

APT ANH 2 m2 160,000      5 năm

chống thấm sàn mái bằng gốc xi măng polymer 2 thành phần, chất lượng hiệu quả cao.

STT Hạng mục Tên sản phẩm Hãng Xuất xứ Lớp Đơn vị Đơn giá Bảo hành

chống thấm 

sàn mái, sino, 

ban công, 

bồn hoa



6

chống thấm XQ 02 gốc xi măng polymer 2 thành 

phần, gia cố lưới thủy tinh toàn bộ sàn, lên chân 

tường 20cm.

VITEX VIỆT NAM 2 m2 160,000      5 năm

VI

1
chống thấm tường ngoại thất bằng Activ Sheild hiệu 

quả an toàn, chông rạn nứt chân chim hiệu quả.
m2 tường Đức 2 m2 90,000        5 năm

2
chống thấm tường ngoại thất bằng PU 268 hiệu quả 

an toàn, chông rạn nứt chân chim hiệu quả.
m2 tường VIỆT NAM 2 m2 85,000        3 năm

3
chống thấm tường ngoại thất bằng SIKA RainTite 

hiệu quả an toàn, chông rạn nứt chân chim hiệu quả.
m2 tường SIKA 2 m2 90,000        3 năm

4

chống thấm tường ngoại thất bằng PU Epoxy 

ADG20 hiệu quả an toàn, chông rạn nứt chân chim 

hiệu quả, chống reu mốc, chống bám bụi, siêu bóng, 

không dính nước, khúc xạ nhiệt, kháng UV, chống 

phai màu.

m2 tường APT 3 m2 145,000      10 năm

Đơn vị Đơn giá Bảo hành

chống thấm tường ngoại thất siêu đàn hồi, hiệu quả an toàn.

Chống thấm 

tường ngoại 

thất, rất quan 

trọng, bảo vệ 

hiệu quả nội 

thất, ngôi nhà 

mới đẹp.

chống thấm 

sàn mái, sino, 

ban công, 

bồn hoa

STT Hạng mục Tên sản phẩm Hãng Xuất xứ Lớp



VII

1
matic 2 -3 lớp, xẵ nhám tạo phẵng, sơn 2 lớp màu 

hoàn thiện
JAPPONT

 công nghệ 

nhật bản 
5 m2 sàn 220,000      3 năm

2
matic 2 -3 lớp, xẵ nhám tạo phẵng, sơn 2 lớp màu 

hoàn thiện
ICHI

 công nghệ 

nhật bản 
5 m2 sàn 220,000      3 năm

3
matic 2 -3 lớp, xẵ nhám tạo phẵng, sơn 2 lớp màu 

hoàn thiện
SUZUKO

 công nghệ 

nhật bản 
5 m2 sàn 220,000      3 năm

4
matic 2 -3 lớp, xẵ nhám tạo phẵng, sơn 2 lớp màu 

hoàn thiện
DULUX

 công nghệ 

sigapore 
5 m2 sàn 280,000      3 năm

5
matic 2 -3 lớp, xẵ nhám tạo phẵng, sơn 2 lớp màu 

hoàn thiện
JOTUN

 công nghệ 

nauy 
5 m2 sàn 280,000      3 năm

VIII

Đơn giá Bảo hành

SƠN MATIC NỘI THẤT 

STT Hạng mục Tên sản phẩm Hãng Xuất xứ Lớp Đơn vị Đơn giá Bảo hành

sơn matic 

chống thấm 

tường đứng 

ngoại thất.

VỮA TÔ CHỐNG THẤM IZONIL, CHỐNG RẠN NỨT HIỆU QUẢ

STT Hạng mục Tên sản phẩm Hãng Xuất xứ Lớp Đơn vị



1

tô tường 

chống thấm 

ngoại thất, 

không cần 

sơn.

vữa tô chống thấm IZONIL LIGHT kết hợp dán lưới 

thủy tinh chống nứt hiệu quả, chống thấm toàn khối, 

chất lượng cao, bệ mặt hoàn thiện đẹp.

IZONIL TIỆP KHẮC dày 1-2cm m2        250,000 10 năm

IX

1 sơn epoxy sàn sân cầu lông 3 135,000      

2 sơn sàn epoxy ngoài trời sân bóng rỗ 3 185,000      

3 sơn sàn epoxy ngoài trời sân bóng chuyền. 3 185,000      

4 sơn sàn epoxy tennis 3 350,000      

5 sơn sàn epoxy nhà xưởng công nghiệp 3 120,000      

6 sơn sàn epoxy tự san phẵng 3 380,000      

7 sơn sàn epoxy chống tỉnh điện 3 580,000      

Đơn giá Bảo hành

sơn sàn 

EPOXY các 

hạng mục 

khác nhau

APT, KCC, 

JOTUN, 

SIKA

 ANH, HÀNG 

QUỐC, 

NAUY, THỤY 

SĨ 

m2 1 năm

Đơn giá Bảo hành

SƠN SÀN EPOXY

STT Hạng mục Tên sản phẩm Hãng Xuất xứ Lớp Đơn vị

STT Hạng mục Tên sản phẩm Hãng Xuất xứ Lớp Đơn vị



8 sơn epoxy kháng hóa chất, bể nước thải 3 450,000      

9 sơn epoxy hồ bơi 3 260,000      

10 sơn epoxy hồ cá coi 3 220,000      

11 sơn epoxy nhà hàng, quán café 3 120,000      

12 sơn sàn epoxy căn hộ cho thuê 3 120,000      

13 sơn sàn epoxy tầng hầ để xe 3 160,000      

sơn sàn 

EPOXY các 

hạng mục 

khác nhau

APT, KCC, 

JOTUN, 

SIKA

 ANH, HÀNG 

QUỐC, 

NAUY, THỤY 

SĨ 

m2 1 năm

TRẦN MINH TOÀN

  + Bảng giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày phát hành.

Trân trọng,

GIÁM ĐỐC

CTY KIM TOÀN PHÁT

  + Bảng giá này đã bao gồm chi phí thi công hoàn thiện.

Ghi chú:


















