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Xin gửi khách hàng bảng báo giá thi công sơn sân thể thao đa năng
Cảm ơn quý khách đã quan tâm và hợp tác với công ty chúng tôi.

BÁO GIÁ THI CÔNG SÂN THỂ THAO ĐA NĂNG
số: 02.06/2020/CH

Hạng mục thi công: Thi công sơn mặt sân thể thao đa năng

Bảng báo giá ứng với quy trình thi công như sau
I

Quy trình thi công sơn mặt sân thể thao đa năng

Chuẩn bị bề mặt
-Xử lý bề mặt sàn,dùng máy mài sàn chuyên dụng mài sàn loại bỏ vữa,tạp chất
trên bề mặt .
1
-Vệ sinh,hút bụi bề mặt sạch sẽ chuẩn bị thi công lớp chống thấm .
-Dùng máy rửa sàn áp lực cao,nhằm đánh bay các bụi bẩn và tạp chất dính trên
bề mặt sàn .
Gạt lớp chống thấm chuyên dụng thứ nhất gốc nhũ tương butadien trên bề
mặt nhựa đường
2 (Ngăn ẩm từ bên dưới làm hủy hoại màng sơn, khả năng chống thấm tốt , có tác
dụng làm tăng tính co giãn và độ kết dính của lớp sơn trên với mặt sàn. Tỉ lệ pha
cát thạch anh 30- 40% ..)
Xử lý đọng vũng.
-Sử dụng nhũ tương pha trộn vật tư chuyên dụng.
3 -Bơm nước toàn bộ bề mặt sàn,khoanh vùng đọng vũng.
-Dùng bay chuyên dụng thi công xử lý đọng vũng tương đối cho bề mặt.
-Bề mặt được xử lý,tương đối hơn,tránh đọng nước quá nhiều.
Gạt lớp chống thấm chuyên dụng thứ nhất gốc nhũ tương butadien trên bề
mặt nhựa đường
4 ( Có khả năng chịu nước và bám cực kỳ tốt lên bề mặt của sân, Tạo độ kết dính tốt
cho lớp nền và các lớp tiếp theo của sân, tạo độ đàn hồi đảm bảo cho thi đấu.Tỉ lệ
pha cát thạch anh 30- 40% . )

Đơn vị

Đơn Giá

Thi công đầm bề mặt sân.
5 Dùng máy đầm bàn chuyên dụng.Tiến hành thi công đầm toàn bộ bề mặt sân ,tạo
độ mịn và làm phẳng tương đối bề mặt sân.
Gạt lớp đệm chuyên dụng cho sân thể thao TCCH BLACK FL
(Tạo độ kết dính, tốt cho lớp nền và lớp bề mặt trên cùng, gia tăng độ đàn hồi và
6
kết cấu cho mặt sân, tăng độ giảm chấn , tạo độ nảy banh tốt. Tỉ lệ pha cát thạch
anh 30- 40% . )
Thi công mài sân thủ công
( Dùng đá mài nhám ,mài thủ công bằng tay loại bỏ phần dư thừa trên bề mặt
7
sân.
Làm phẳng tương đối bề mặt,tránh những hạt sơn dính trên mặt sân ).
Gạt lớp đệm chuyên dụng cho sân thể thao TCCH BLACK FL
(lớp này kiểm tra lại cục bộ và gạt cho phẳng những chỗ chưa đều, Tạo độ kết
8 dính, tốt cho lớp nền và lớp bề mặt trên cùng, gia tăng độ đàn hồi và kết cấu cho
mặt sân, tăng độ giảm chấn , tạo độ nảy banh tốt. Tỉ lệ pha cát thạch anh 30 - 40
%.)
Thi công mài sân thủ công
( Dùng đá mài nhám ,mài thủ công bằng tay loại bỏ phần dư thừa trên bề mặt
9
sân.
Làm phẳng tương đối bề mặt,tránh những hạt sơn dính trên mặt sân ).
Gạt lớp phủ thứ nhất loại chuyên dụng cho sân Thể Thao TCCH FL ( MÀU
CHỦ ĐẦU TƯ CHỌN )
10 ( Sử dụng sơn chuyên dụng cho sân Thể Thao giúp che lấp khuyết điểm của lớp
giảm chấn, độ bền màu, độ nảy banh tốt, giảm chấn thương khi di chuyển trên
sân .Tỉ lệ pha cát thạch anh 20% . )
Thi công mài sân thủ công
11 ( Dùng đá mài nhám ,mài thủ công bằng tay loại bỏ phần dư thừa trên bề mặt
sân. )
Gạt lớp phủ thứ hai loại chuyên dụng cho sân Thể Thao TCCH FL ( MÀU CHỦ
ĐẦU TƯ CHỌN )
12 ( Sử dụng sơn chuyên dụng cho sân Thể Thao giúp che lấp khuyết điểm của lớp
giảm chấn, độ bền màu, độ nảy banh tốt, giảm chấn thương khi di chuyển trên
sân .Tỉ lệ pha cát thạch anh 20% . )
Thi công đường line FL LINE PAINT
13 ( Đánh dấu đường line, dán băng keo 3M loại chuyên dụng, sơn lớp thứ nhất đồng
màu với màu sơn sân Tennis )

m2

145.000đ – 175.000đ

Thi công kẻ vạch đường line FL LINE PAINT Lớp phủ màu trắng
14 ( Kẻ Line cần tính chính xác và tỉ mỷ. Đo và lấy điểm sao cho chính xác, các vạch
cần sơn thẳng và chuẩn trên bề mặt. )
Ghi chú
Phương tiện giao thông thuận lợi cho xe 5 tấn có thể ra vào công trình mà không ảnh hưởng tới dân cư xung quanh
Dự toán trên nếu ra thực tế có thay đổi hay phát sinh thì dự toán trên sẽ thay đổi theo thực tế, đơn giá không thay đổi
Giá trị dự toán trên: Không bao gồm thuế V.A.T 10%
Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng
Thời gian thi công: 15 - 30 ngày
TPHCM, ngày tháng năm
Đại diện công ty báo giá

