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 Công ty TNHH MTV Sơn Hải Âu – Tổng công 
ty Ba Son – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, là một 
doanh nghiệp chuyên sản xuất sơn tàu biển đảm bảo 
yêu cầu đóng mới, sửa chữa cho quân chủng Hải quân, 
các đơn vị trong Quân đội và làm kinh tế. 
 Với hơn 33 năm hình thành và phát triển, 
bằng việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật, máy móc hiện đại và tiếp thu 
công nghệ sản xuất sơn tiên tiến của nước ngoài, cùng với đội ngũ cán bộ kỹ thuật đầy 
năng động, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm, Công ty đã và đang cho ra đời các dòng 
sản phẩm sơn chất lượng cao đáp ứng đủ mọi yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm 
Sơn Hải Âu luôn tạo được những dấu ấn riêng trong ngành bằng sự góp mặt trong 
những dự án lớn cũng như mang thương hiệu Sơn Hải Âu đến rộng rãi hơn với đối tác 
trong và ngoài nước.
 Với diện tích 70.000 m2, công suất sản xuất đạt 10 triệu lít/năm, bằng việc 
áp dụng HTQL chất lượng ISO 9001:2015 và HTQL môi trường ISO 14001:2015, đến 
với Sơn Hải Âu, quý khách không chỉ hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm mà 
còn thực sự hài lòng về thái độ phục vụ niềm nở ân cần, lịch sự của toàn bộ nhân viên 
Công ty.
 Với phương châm “Giữ vững uy tín, đảm bảo chất lượng, giao hàng đúng tiến 
độ, hậu mãi tốt nhất, đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng”, Sơn Hải Âu luôn sẵn 
sàng hợp tác với đối tác và khách hàng trong lĩnh vực cung cấp sơn tàu biển, sơn công 
nghiệp và sơn nước xây dựng.
Rất mong nhận được sự quan tâm của đối tác và khách hàng trong thời gian tới.

 Trân trọng!

 Hai Au Paint One Member Limited Liability Company - Ba Son 
Corporation - General Department of Military Industries and Manufacture, 
is an enterprise specializing in the production of marine paints to ensure the 
requirements of new construction and repair for the Navy, units in the 
Military, and economy.
 With more than 33 years of establishment and development, by 
investing in the procurement of modern technical equipment and machines 
and studying advanced foreign paint production technology, together with 
the technical team of fully qualified dynamic, enthusiastic and experienced, 
the company has been producing high-quality paint product lines to meet 
all requirements of customers. Our products have an impression in the 
industry by participating in big projects as well as bringing the Hai Au Paint 
brand to domestic and foreign partners.
 With an area of 70,000 m2, production capacity reaches 10 
million liters/year, by applying the quality management system ISO 9001: 
2015 and environmental management system ISO 14001: 2015, coming Hai 
Au Paint, customers are not only completely satisfied with product quality 
but also really satisfied with the warm, considerate and polite service 
attitude of all the company's employees.
 With the target of "Keeping the reputation, ensuring quality, delivery 
on schedule, best after-sales, meeting the highest needs of customers", Hai Au 
Paint is always ready to cooperate with partners and customers in the field 
of providing marine paint, industrial paint, and decorative paint.
We look forward to hearing from you, our great partners and customers.

Best regards !

LỜI NGỎ
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Công ty Sơn Hải Âu là nơi tập hợp lực lượng đội ngũ cán bộ, kỹ sư trình độ cao, năng động, sáng tạo, 
đội ngũ giám sát viên giàu kinh nghiệm.
Chúng tôi không ngừng nâng cao trình độ của cán bộ, nhân viên bằng việc thường xuyên tổ chức 
đào tạo nội bộ cũng như tham gia các khóa học nâng cao trình độ.

Hai Au Paint is a gathering hub of highly qualified, dynamic, creative staff and engineers, and a team of 
experienced supervisors.
We constantly improve the qualifications of officers and employees by regularly organizing internal train-
ing as well as participating in qualification courses.
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NHÂN SỰ
HUMAN RESOURCES
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•  Improving the quality of paints of the Vietnamese 
brand;
•  Providing specialized paints for the Army and 
serving the process of developing the national 
defense economy.

• Nâng  tầm  chất  lượng  sơn  thương hiệu Việt;
• Cung cấp các loại sơn đặc chủng trong Quân 
đội và phục vụ phát triển kinh tế quốc phòng.

SỨ MỆNHSỨ MỆNH
MISSIONS

• Asserting credibility and quality for customers;
• Ensuring jobs and incomes for employees;
• Building Hai Au Paint’s brand in the direction of 
sustainable development.

• Khẳng định  uy  tín, chất lượng  đối  với 
khách  hàng;
• Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người 
lao động;
• Xây dựng thương hiệu Sơn Hải Âu theo 
hướng phát triển bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕIGIÁ TRỊ CỐT LÕI
CORE VALUES

Becoming a leading company in Vietnam in the 
field of manufacturing marine paints, industrial 
paints, and decorative paints.

Trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam trong 
lĩnh vực sản xuất sơn tàu biển, sơn công 
nghiệp và sơn nước xây dựng.

TẦM NHÌNTẦM NHÌN
VISIONS



CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC CÔNG TY
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CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY SƠN HẢI ÂU
HAI AU COMPANY ORGANIZATION

GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH
DIRECTOR CHAIRMAN

PGĐ KINH DOANH PGĐ KỸ THUẬT KIỂM SOÁT VIÊN
VICE-DIRECTOR OF SALES VICE-DIRECTOR OF ENGINEERING CONTROLLER

P. KẾ HOẠCH - KINH
DOANH 

DEPT. OF PLANNING - SALES

ĐỘI XE

P. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

P. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

P. KỸ THUẬT - VẬT TƯ P. CHÍNH TRỊ

P. KCS - AN TOÀN
FLEET

DEPT. OF FINANCE - 
ACCOUNTING

DEPT. OF ORGANIZATION -
ADMINISTRATION

DEPT. OF TECHNIQUES -
MATERIALS

DEPT. OF POLITICS

DEPT. OF QUALITY
ASSURANCE - SAFETY

XƯỞNG SẢN XUẤT
SƠN TÀU BIỂN 

XƯỞNG SẢN XUẤT
SƠN CÔNG NGHIỆP

MARINE PAINT
WORKSHOP

INDUSTRIAL PAINT
WORKSHOP

COMPANY’S CERTIFICATES
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 quality management system

ISO 14001:2015 environmental management system
Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015



CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
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PRODUCT QUALITY CERTIFICATION
NĂNG LỰC THIẾT BỊ
COMPANY’S FACILITIES

NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN HẢI ÂUNHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN HẢI ÂU

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
CENTER FOR PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT

MÁY KIỂM TRA ĐỘ BỀN THỜI TIẾT QUV
QUV ACCELERATED WEATHERING TESTER

TỦ PHUN SƯƠNG MUỐI KIỂM TRA ĐỘ BỀN NƯỚC BIỂN
SALT SPRAY CABINET

HAI AU PAINT MANUFACTURING FACTORY
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THIẾT BỊ ĐO MÀU CỦA SƠN
PAINT-COLOR METER

KHO SƠN HẢI ÂUKHO SƠN HẢI ÂU

HỆ THỐNG ĐÓNG SƠN TỰ ĐỘNG
AUTOMATIC PAINT FILLING MACHINEMÁY NGHIỀN SƠN

GRINDING & DISPERSING MACHINE
MÁY PHA MÀU SƠN NƯỚC TỰ ĐỘNG
AUTOMATIC WATERCOLOR PAINT MIXING MACHINE

XƯỞNG SẢN XUẤT SƠN HẢI ÂUXƯỞNG SẢN XUẤT SƠN HẢI ÂU HAI AU PAINT MANUFACTURING WORKSHOPHAI AU PAINT MANUFACTURING WORKSHOP HAI AU PAINT WAREHOUSE



Với hơn 33 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành, thương hiệu Sơn Hải Âu đã 
được hàng ngàn khách hàng tin tưởng và sử dụng. Dưới đây là một số dự án tiêu 
biểu mà chúng tôi đã triển khai.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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With more than 33 years of experience in the industry, Hai Au Paint’s  brand has been trusted 
and used by thousands of customers. Below are some typical projects that we have 
implemented.

PROJECT LINE
LĨNH VỰC SƠN TÀU BIỂN
MARINE PAINTS
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TÀU HÀNG EKARMA CỦA LIÊN BANG NGA
SỬA CHỮA TẠI TỔNG CÔNG TY BA SON (6/2013) TÀU HOÀNG SA 126

TÀU HÀNG TAYDO STAR
SỬA CHỮA TẠI  TỔNG CÔNG TY BA SON (THÁNG 6 NĂM 2016)

TÀU THÀNH PHÁT 01 TÀU KHÁCH DU LỊCH
ĐÓNG TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU PETROLIMEX (09-10-2017)

TÀU KIỂM NGƯ KN-290
SỬA CHỮA TẠI NHÀ  MÁY X51 (THÁNG  01 NĂM 2017)
SHIP OF FISHERY RESOURCES SURVEILLANCE KN-290
Being repaired at Factory X51 (January, 2017)

EKARMA CARGO SHIP OF RUSSIAN FEDERATION
Being repaired at Ba Son Corporation (June, 2013)

HOANG SA SHIP 126

THANH PHAT SHIP 01 TOURIST YACHT
Constructed at Petrolimex Shipyard (October 9th, 2017)

TAYDO STAR CARGO SHIP
Being repaired at Ba Son Corporation (June, 2016)
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LĨNH VỰC SƠN CÔNG TRÌNH - CÔNG NGHIỆP
PAINTS FOR INDUSTRIAL PROJECTS

LĨNH VỰC SƠN NƯỚC NỘI - NGOẠI THẤT
INTERIOR – EXTERIOR WATER PAINTS

CÔNG TRÌNH CẦU VƯỢT THỦ THIÊM
THU THIEM FLYOVER PROJECT

CÔNG TRÌNH BỒN XỬ LÝ NƯỚC THẢI
TẠI CÔNG TY HƯNG LỘC PHÁT
WASTE WATER TREATMENT TANK PROJECT
HUNG LOC PHAT

TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC
CÔNG TY SƠN HẢI ÂU
HAI AU PAINT CO., LTD OFFICE BUILDING

NHÀ A14/18, DỰ ÁN SWAN PARK,
TẠI NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI.
HOUSES A14/18, SWAN PARK PROJECT,
NHON TRACH, DONG NAI

TÀU PACIFIC LINE
PACIFIC LINE SHIP 

TÀU VỎ THÉP THEO NĐ 67 CỦA CHÍNH PHỦ
SHIP WITH STEEL HULL IN ACCORDANCE WITH DECREE 
67 ISSUED BY THE GOVERNMENT 

PHÀ CAO TỐC “THRIVING” TỪ 01 ĐẾN 12 
TẠI PHÚ QUỐC - KIÊN GIANG
EXPRESS FERRIES “THRIVING” FROM 01 TO 12
In Phu Quoc – Kien Giang

TÀU HÚT BÙN 5000T
5,000 MT DREDGER

CÔNG TRÌNH NHÀ KẾT CẤU THÉP
DỰ ÁN XI MĂNG HẠ LONG
STEEL STRUCTURE HOUSE PROJECT
Ha Long Cement Plant Project

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG ĐƯỜNG SÔNG
READY-MIXED CONCRETE STATION RIVER WAY

CÔNG TRÌNH TRẠM TRỘN BÊ TÔNG
TẠI CÔNG TY HƯNG LỘC PHÁT
READY-MIXED CONCRETE STATION PROJECT
at Hung Loc Phat

CÔNG TRÌNH BỒN CHỨA HÓA CHẤT
TẠI CÔNG TY RIVERBANK VIỆT NAM
CHEMICAL TANK PROJECT
At Riverbank Vietnam
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SƠN TÀU BIỂN MARINE PAINTS

Với hơn 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 

sơn tàu biển, với các dòng sơn bảo vệ cho 

các tàu Hải quân, tàu cảnh sát biển, tàu 

kiểm ngư,…Các sản phẩm sơn tàu biển của 

công ty Sơn Hải Âu đã khẳng định được chất 

lượng trên thị trường.

Các dòng sơn tàu biển tiêu biểu của Sơn Hải 
Âu bao gồm:

With over 33 years of experience in the field 

of marine paints, with lines of protective 

paint specially made for Navy ships, coast 

guard ships, fishing boats, etc. The paint 

products of Hai Au Paint company have 

confirmed quality in the market.

Typical lines of Marine Paint of Hai Au Paint:

+ Sơn Alkyd biến tính

+ Sơn Epoxy

+ Sơn cao su clo hóa

+ Sơn chống hà

+ Sơn Shopprimer

+ Sơn Polyurethane

+ Modified Alkyd paint

+ Epoxy paint

+ Chlorinated rubber paint

+ Anti-fouling paint

+ Shopprimer paint

+ Polyurethane paint

SẢN PHẨMSẢN PHẨMSẢN PHẨMSẢN PHẨM PRODUCTS
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Sơn cao su clo hóa được dùng làm lớp lót trung gian cho lớp sơn 
chống hà tàu biển, dùng bảo vệ và trang trí cho các loại phương tiện 
thủy, cấu kiện nhà xưởng và các kết cấu sắt thép…. Sơn có thể được 
dùng dưới nước, trong ngành công nghiệp hoá chất.

SƠN CAO SU CLO HÓA / CHLORINATED RUBBER PAINT

Sơn lót Shopprimer có độ bám dính rất cao trên bề mặt nền 
(sắt, thép…). Sơn được sử dụng làm lớp sơn lót đầu tiên, sơn 
ngay tức thì sau khi xử lý sạch bề mặt kim loại trong ngành 
công nghiệp đóng tàu.

SƠN LÓT SHOPPRIMER/ SHOPPRIMER PAINT
Sơn Polyurethane có độ bám dính cao, trên đa dạng các bề 
mặt như sắt, thép, bê tông, gỗ, nhựa… Bề mặt sơn đanh cứng, 
độ bóng cao và đặc biệt là sơn rất bền thời tiết và ánh sáng, 
sơn có thể chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt và giữ được 
độ bền màu lên đến 5 – 7 năm.

SƠN POLYURETHANE / POLYURETHANE PAINT

Sơn Epoxy là loại sơn hai thành phần được dùng để bảo vệ cho 
các loại phương tiện, kết cấu, trang thiết bị hoạt động trong các 
điều kiện môi trường nước mặn và nước ngọt, nơi có khả năng ăn 
mòn cao, trong ngành công nghiệp hóa chất.

SƠN EPOXY / EPOXY PAINT

Sơn chống hà có khả năng chống hà tốt cho tàu thuyền và kết 
cấu sắt thép thường xuyên ngâm trong nước biển. Sơn nhả độc 
tố đều đặn trong môi trường nước biển, có khả năng chống lại 
các loại sinh vật gây hại cho tàu biển như hà, rong, rêu, tảo…

SƠN CHỐNG HÀ / ANTIFOULING PAINT

Sơn Alkyd biến tính có khả năng bám dính cao, chống thẩm 
thấu tốt, màng sơn khô nhanh. Sơn được dùng để bảo vệ cho 
các kết cấu sắt thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình, 
khu vực không thường xuyên tiếp xúc với nước và hóa chất.
Modified Alkyd paint has high adhesion, good penetration 
resistance, and fast-drying paint film. Paint protects iron and 
steel structures, factory structures and buildings, and areas that 
do not often expose to water and chemicals.

Chlorinated rubber paint is used as an intermediate primer for 
antifouling paint for ships, used to protect and decorate ships, 
factory structures, iron, and steel structures, etc. Paint can be 
used underwater, and in the chemical industry.

Antifouling paint has a good antifouling ability for boats and 
steel structures that are often immersed in seawater. The paint 
releases toxins regularly in the sea environment and is capable 
of fighting against all kinds of organisms harmful to ships such 
as snails, algae, other microorganisms, etc.

Shopprimer paint has very high adhesion on the iron and steel. 
The paint is used as the first primer, paint immediately after 
cleaning metal surfaces in the shipbuilding industry.

Polyurethane paint has high adhesion on surfaces such as iron, 
steel, concrete, wood, plastic, etc. The paint surface is hard, high 
gloss, and especially the paint is very durable in weather and 
light, withstands harsh weather conditions, and keeps color 
fastness up to 5-7 years.

Epoxy paint is a two-component paint used to protect vehicles, 
structures, and equipment operating in saltwater and freshwater 
environmental conditions, where there is a high possibility of 
corrosion, in the chemical industry.

SƠN ALKYD BIẾN TÍNH / MODIFIED ALKYD PAINT
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SƠN CÔNG NGHIỆP INDUSTRIAL PAINTS

Sơn Hải Âu chuyên cung cấp các dòng sơn 
bảo vệ và trang trí hiệu quả cho các ứng 
dụng công nghiệp với đầy đủ các dòng sản 
phẩm phục vụ cho các yêu cầu khác nhau. 
Từ những sản phẩm bảo vệ trong điều kiện 
môi trường thông thường cho đến những 
sản phẩm hoạt động trong môi trường khắc 
nghiệt hay từ bề mặt sắt thép cho đến các 
bề mặt nền bê tông hay mái tôn.

Các dòng sản phẩm sơn công nghiệp của 
Sơn Hải Âu trải dài bao gồm:

Hai Au Paint specializes in providing effective 
protective and decorative paint lines for 
industrial applications with a full range of 
products for different requirements. From 
products that protect products in common 
environmental conditions to products that 
operate in harsh environments or from iron 
and steel surfaces to concrete floors or 
corrugated iron roofs.

The lines of industrial paint product of Hai 
Au Paint include:

+ Sơn Alkyd

+ Sơn Alkyd biến tính

+ Sơn Bê tông

+ Sơn Epoxy

+ Sơn Acrylic

+ Sơn Polyurethane

+ Alkyd paint

+ Modified Alkyd paint

+ Concrete paint

+ Epoxy paint

+ Acrylic paint

+ Polyurethane paint

SẢN PHẨMSẢN PHẨMSẢN PHẨMSẢN PHẨM PRODUCTS
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Sơn sàn bê tông có những đặc tính ưu việt như: bền trong môi 
trường hoá chất, dung môi, khả năng chịu mài mòn cao, bám 
dính tốt trên bề mặt bê tông. Sơn được ứng dụng trong sàn bê 
tông công nghiệp.

SƠN SÀN BÊ TÔNG / CONCRETE FLOOR PAINT

Sơn Alkyd biến tính có khả năng bám dính cao, chống thẩm 
thấu tốt, màng sơn khô nhanh. Sơn được dùng để bảo vệ cho 
các kết cấu sắt thép, cấu kiện nhà xưởng và các công trình, 
khu vực không thường xuyên tiếp xúc với nước và hóa chất.
Modified Alkyd paint has high adhesion, good penetration 
resistance, and fast-drying paint film. Paint protects iron and 
steel structures, factory structures and buildings, and areas 
that do not often expose to water and chemicals.

Alkyd paint is used for decorative and protective purposes for 
iron and steel structures, factory structures, buildings that 
are not often exposed to water and operate in medium 
environmental conditions.

Concrete floor paint has outstanding characteristics such as: 
being durable in chemical and solvent environments, high 
abrasion resistance, and good adhesion on concrete surfac-
es. Paint is applied to industrial concrete floors

SƠN ALKYD BIẾN TÍNH / MODIFIED ALKYD PAINT

Sơn Polyurethane có độ bám dính cao trên đa dạng các bề 
mặt như sắt, thép, bê tông, gỗ, nhựa… bề mặt sơn đanh cứng, 
độ bóng cao và đặc biệt là sơn rất bền thời tiết và ánh sáng, 
sơn có thể chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt và giữ 
được độ bền màu lên đến 5 – 7 năm.

Sơn Acrylic có khả năng bền thời tiết, đặc biệt là chịu được 
ánh sáng mặt trời. Sơn được dùng làm lớp sơn phủ cho phần 
khô, mạn thuyền, boong tàu, buồng lái tàu, và các loại bề mặt 
khác nhau trong công nghiệp.

SƠN POLYURETHANE / POLYURETHANE PAINTSƠN ACRYLIC / ACRYLIC PAINT

Sơn Epoxy là loại sơn hai thành phần được dùng để bảo vệ 
cho các loại phương tiện, kết cấu, trang thiết bị hoạt động 
trong các điều kiện môi trường nước mặn và nước ngọt, nơi có 
khả năng ăn mòn cao, trong ngành công nghiệp hóa chất.

SƠN EPOXY / EPOXY PAINT

Sơn Alkyd được sử dụng với mục đích trang trí và bảo vệ cho 
các kết cấu sắt thép, cấu kiện nhà xưởng, các công trình 
không thường xuyên tiếp xúc với nước và hoạt động trong 
điều kiện môi trường trung bình.

SƠN ALKYD / ALKYD PAINT

Epoxy paint is a two-component paint used to protect vehicles, 
structures, and equipment operating in saltwater and freshwa-
ter environmental conditions, where there is a high possibility 
of corrosion, in the chemical industry.

Polyurethane paint has high adhesion on a variety of surfac-
es such as iron, steel, concrete, wood, plastic, etc. The paint 
surface is hard with high gloss and especially the paint is 
very durable in weather and light, withstands harsh weather 
conditions and keeps color fastness up to 5-7 years.

Acrylic paint is weather-resistant, especially to sunlight. The 
paint is used as a topcoat for dry parts, boat sides, decks, 
cabins, and various industrial surfaces.



SƠN LÓT KHÁNG KIỀM / ALKALINE RESISTANT PRIMER

Sơn lót kháng kiềm Hải Âu được pha chế từ loại nhựa biến tính 
chuyên dụng có khả năng chống lại các tác nhân gây hại như 
kiềm và muối trên nền bê tông và vữa xi măng. Sơn có độ bền 
nước cao, có khả năng chống loang màu và tăng độ bền màu 
cho lớp sơn phủ.

Hai Au alkali-resistant primer is made from specialized 
modified resins capable of resisting harmful agents such as 
alkalis and salts on concrete and cement mortar. The paint 
has high water forbearance, is resistant to color fading and 
increases the color fastness of the coating.

SƠN PHỦ NỘI THẤT / INTERIOR PAINT
Sơn nội thất Hải Âu được pha chế từ nhựa cao cấp là lớp sơn 
hoàn hảo cho nhà ở và công trình. Sơn nội thất Hải Âu có công 
thức phối màu thông minh giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn 
được màu sắc ứng ý nhất.
Hai Au interior paint is made from high-quality plastic which 
is the perfect paint for houses and buildings. Hai Au interior 
paint has a smart color scheme that helps customers easily 
choose the most satisfying color.

Sơn ngoại thất Hải Âu được pha chế từ loại nhựa acrylic 
nguyên chất cho khả năng bảo vệ tuyệt đối. Màng sơn chất 
lượng cao với những sự lựa chọn màu sắc đa dạng trên máy 
vi tính cho độ chính xác màu cao và độ bền màu theo thời 
gian.

SƠN PHỦ NGOẠI THẤT / EXTERIOR PAINT

Hai Au exterior paint is formulated from pure acrylic resin for 
absolute protection ability. High-quality paint film with a wide 
range of computerized color choices gives high color accura-
cy and color fastness over time.
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SƠN NƯỚC
TRANG TRÍ 

DECORATIVE
PAINTS

Với những thành công của các hệ sơn tàu 
biển nổi tiếng của Công ty, với đội ngũ kỹ sư 
có chuyên môn kỹ thuật cao, Công ty Sơn 
Hải Âu đã nghiên cứu và cho ra đời dòng sơn 
nước trang trí với những sản phẩm làm hài 
lòng mọi khách hàng.

Các sản phẩm sơn trang trí của Sơn Hải Âu:

With the success of the famous marine 
paint systems of the Company, with a team 
of highly qualified engineers, Hai Au Paint 
has researched and launched a line of deco-
rative paints with products made to satisfy 
every customer.

Decorative paint products of Hai Au Paint:

+ Sơn phủ ngoại thất
+ Sơn phủ nội thất
+ Sơn lót kháng kiềm
+ Sơn chống thấm

+ Exterior paint

+ Interior paint

+ Alkaline-resistant primer

+ Waterproof paint

SẢN PHẨMSẢN PHẨMSẢN PHẨMSẢN PHẨM PRODUCTS
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Sơn chống thấm Hải Âu được pha chế từ loại nhựa biến tính 
đặc  biệt  và  phụ  gia  nano  cho  khả  năng  chống  thấm  nước 
tuyệt vời. Sơn có độ thẩm thấu cao với bề mặt tường xây dựng 
thích  hợp  cho  các  ứng  dụng  chống  thấm  sàn  và  tường  
xây dựng

SƠN CHỐNG THẤM / WATERPROOF PAINT

Hai Au waterproof paint is made from specially modified 
resins and nano additives for excellent water repellency. High 
permeability paint with building wall surface suitable for 
floor and building wall waterproofing applications.



SƠN ĐẶC BIỆT SPECIAL PAINTS

Ngoài những dòng sản phẩm phục vụ đầy 
đủ các yêu cầu của thị trường thì Sơn Hải 
Âu còn có những sản phẩm sơn đặc biệt 
với những yêu cầu chuyên dụng phục vụ 
cho các mục đích riêng.

In addition to the product lines that fully 
serve the requirements of the market, Hai 
Au Paint also has special paint products 
with specialized requirements for specific 
purposes.

SẢN PHẨMSẢN PHẨMSẢN PHẨMSẢN PHẨM PRODUCTS
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SƠN CHỊU NHIỆT / HEAT-RESISTANT PAINT
• Sơn Polyurethane hội tụ đầy đủ những tính chất như: Màng 
sơn có độ bám dính cao, bề mặt sơn đanh cứng, độ bóng cao 
đặc biệt là rất bền thời tiết và ánh sáng.
• Với những ưu điểm vượt trội như trên sơn Polyurethane được 
dùng làm sơn phủ bảo vệ, trang trí cho các máy móc, dụng cụ, 
thiết bị cao cấp cần tính năng bảo vệ và thẩm mỹ cao.

Sơn nhũ chịu nhiệt được sản xuất trên cơ sở nhựa silicone, 
được dùng để bảo vệ cho các thiết bị thường xuyên tiếp xúc 
với nhiệt độ cao, hoạt động trong môi trường khắc nghiệt (từ 
dưới 3000C đến dưới 6000C).

SƠN POLYURETHANE / POLYURETHANE PAINT

DUNG MÔI PHA SƠN PAINT THINNER

Dung môi pha sơn là chất giúp tạo ra một 

hỗn hợp mới có độ nhớt thấp hơn, giúp dễ thi 

công, tạo màng sơn mỏng đẹp theo ý muốn 

đồng thời còn giúp tiết kiệm sơn. Ngoài ra 

dung môi pha sơn còn được sử dụng để vệ 

sinh, tẩy rửa những khu vực bị bám bẩn sơn 

trong khi thi công.

+ Dung môi sơn Epoxy

+ Dung môi sơn cao su Clo hoá

+ Dung môi sơn Alkyd

+ Dung môi sơn PU

+ Dung môi tẩy rửa

SẢN PHẨMSẢN PHẨMSẢN PHẨMSẢN PHẨM PRODUCTS
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Heat-resistant paint is manufactured on the basis of silicone 
resin, used to protect equipment frequently exposed to high 
temperatures (from below 300 to below 600 degrees Celsius).

• Polyurethane paint fully converges properties such as high 
adhesion paint film, hard surface, and high gloss, especially 
very resistant to weather and light.
• With outstanding advantages as above, Polyurethane paint is 
used as a protective and decorative coating for high-class 
machines, tools, and equipment that need high protection and 
aesthetics.

Paint thinner is a substance that helps to 
create a new mixture with lower viscosity, 
making it easy to apply, creating a beautiful 
thin paint film as desired, and also helping 
to save paint. In addition, thinners are also 
used to clean and disinfect dirty areas 
during application.

+ Epoxy paint thinner
+ Chlorinated rubber paint thinner
+ Alkyd paint thinner
+ PU paint thinner
+ Cleaning thinner



GIẢI THƯỞNG
HONOR AWARDS

2726

Trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển thương hiệu, công ty Sơn Hải Âu đã tạo được 
những dấu ấn riêng trong ngành, khẳng định chất lượng sản phẩm bằng sự hài lòng và tin tưởng 
của những đối tác - khách hàng lớn như:

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
CUSTOMERS & PARTNERS

During the process of forming, building, and developing the brand, Hai Au Paint has an impression 
in the industry, product quality is affirmed by the satisfaction and trust of major customers - partners 
such as:

Through the process of construction and development, generations of Hai Au Paint have always 
tried their best to write the tradition of “Creative solidarity, overcoming difficulties, completing 
tasks well", so, the Party, the State has presented us with many noble awards such as:
 • YEAR 1998: AWARDED THE THIRD-CLASS LABOR MEDAL BY THE PRESIDENT.
 • YEAR 2000: AWARDED THE SECOND-CLASS LABOR MEDAL BY THE PRESIDENT.
 • YEAR 2018: AWARDED CERTIFICATE OF MERIT BY THE PRIME MINISTER.
And was awarded Flags, Certificates of Merit and many other honorary awards by the Ministry of 
National Defence, the Navy Command, the General Department of Defence.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, các thế hệ công ty Sơn Hải Âu luôn 
phấn đấu  hết  mình  để  viết  nên  truyền  thống  “Đoàn  kết  sáng  tạo,  khắc  
phục  khó  khăn, hoàn  thành  tốt  nhiệm  vụ”  nên  đã  được  Đảng,  Nhà  nước  
tặng  thưởng  nhiều  phần thưởng cao quý như:
• NĂM 1998: ĐƯỢC CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA.
• NĂM 2000: ĐƯỢC CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ.
• NĂM 2018: ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG BẰNG KHEN.
Và được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Tổng cục CNQP tặng Cờ, Bằng 
khen và nhiều phần thưởng vinh dự khác.

®



https://zalo.me/0984926926

0984 926 926
https://www.facebook.com/sonhaiau.bason

SƠN HẢI ÂUE

CÔNG TY TNHH MTV SƠN HẢI ÂU
|   Fax: 0251.3930044
|   Website: https://sonhaiau.com.vn

Điện thoại: 0251.8836503
Email: sonhaiau@hcm.vnn.vn

Địa chỉ: Khu Phố 7, Phường Long Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Add: Quarter 7, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Hotline: +84 984 926 926

HAI AU PAINT ONE-MEMBER CO., LTD

Reaching out to the oceanReaching out to the ocean
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