
  

CÔNG NGHỆ PHỦ BỀ MẶT SÀN  

 

1./  Mô tả sản phẩm: 

- Sàn gỗ thông thường được phủ với một sản phẩm có nguồn gốc từ hóa 

dầu để tăng khả năng chống trầy xước, lõm và marring. Khi mà những 

vấn đề về ý thức bảo vệ môi trường tăng lên, cộng đồng đang tìm kiếm 

những giải pháp thay thế vật liệu xây dựng có nguồn gốc từ dầu. Ngoài ra, 

với việc nâng cao các tiêu chuẩn nội thất, việc phủ sàn bằng các sản phầm 

có nguồn gốc từ hóa dầu dần không đáp ứng được những tiêu chuẩn của 

người sử dụng. 

- Các nhà nghiên cứu tại đại học Purdue đã phát triển một phương pháp 

thân thiên thiện với môi trường, sử dụng polymo từ ngô, axít Poly-Lactic 

(PLA) để tạo ra một khả năng chịu tác động rõ ràng và bến với chi phí 

hiệu quả cho các loại sàn gỗ và các loại sàn khác. Thành phần chính của 

sản phẩm là axít poly lactic, một khi cứng lại sẽ không thải ra bất kì chất 

gây hại nào tới môi trường. Ngoài ra, độ cứng của loại lớp phủ này cao 

hơn độ cứng của các loại chất phủ thông thường.; 

2./  Tính ưu việt của sản phẩm: 

- Quy trình công nghệ thân thiện môi trường, tăng độ bền và khả năng 

phục hồi, độ cứng cao, chi phí cạnh tranh, dùng trên nhiều loại bề mặt 

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Li xăng 

- Liên doanh & Tìm kiếm đối tác 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

- Tiến sĩ Taleyarkhan cùng nhóm nghiên cứu 

- Địa chỉ (*): Trường Cao đẳng Kỹ thuật tại đại học Purdue 

- Điện thoại (*): (765) 494-4935 

- Email: choosetechnology@purdue.edu  

- Website: https://www.tech.purdue.edu/about  
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