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Ngôi nhà của bạn có thể trở thành một không gian trong 

lành hơn cho bạn và gia đình, góp phần làm sạch không khí 

trong thành phố và làm giảm hiện tượng ấm lên toàn cầu. 

Hãy làm cho điều đó xảy ra, hãy để ngôi nhà của bạn hấp 

thụ lượng CO2 giống như một cây xanh trưởng thành bằng 

việc sử dụng sơn Graphenstone.

Hãy biến ngôi nhà bạn thành một cây xanh!

Cách thực hiện rất đơn giản. 03 thùng sơn 15 lít của chúng 

tôi hấp thụ hơn 10Kg khí CO2, tương đương mức hấp thụ 

của một cây xanh trưởng thành nặng 250kg trong một năm

BIẾN NGÔI NHÀ CỦA BẠN 
THÀNH MỘT CÂY XANH... 

BẰNG SƠN! BA THÙNG 
15 LÍT 
HẤP THỤ 
HƠN 
10KG CO2
MỖI NĂM
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Nồng độ cao của CO2 trên thế giới làm tăng hiệu ứng nhà kính, 

góp phần làm tăng nhiệt độ trên trái đất. Ngoài ra, ô nhiễm 

không khí trong các thành phố đang gây ra vấn đề nghiêm trọng 

cho sức khỏe của những người sống ở đó. Sản phẩm của chúng 

tôi có thể giúp cải thiện chất lượng của không khí trên thế giới.

TẦM QUAN 
TRỌNG CỦA VIỆC 
LÀM GIẢM CO2

Chính là nhờ nguyên liệu! Chúng tôi đã sản xuất một loại sơn 

đã tồn tại và đã được sử dụng trong hàng trăm năm: sơn gốc 

vôi tự nhiên. Loại sơn này hấp thụ CO2 trong quá trình carbon 

hóa, giúp làm giảm CO2 trong không khí, đây là loại sơn có khả 

năng thở rất cao với các đặc tính kháng khuẩn và chống côn 

trùng.

Loại vật liệu được tìm thấy trong tự nhiên này có thể giúp 

chúng ta chuyển đổi ngôi nhà thành một nơi thân thiện sinh 

thái. Nhưng đó không phải là tất cả, chúng tôi đã cải tiến sơn 

bằng cách thêm vào lưới Graphene để tối ưu hóa các đặc tính 

của sơn và mang lại độ bền chắc cao.

SƠN CỦA CHÚNG 
TÔI HẤP THỤ CO2 

NHƯ THẾ NÀO?
NHỮNG TÍNH CHẤT ĐỘC ĐÁO:

GỐC VÔI CHẤT 
LƯỢNG CAO

ĐỘC NHẤT TRÊN 
THẾ GIỚI

SẢN PHẨM 100% 
TỰ NHIÊN

DẤU VẾT CARBON 
TỐI THIỂU

SẢN PHẨM
BỀN VỮNG

LỌC SẠCH
MÔI TRƯỜNG

CHẤT LƯỢNG VÀ 
CHỨNG NHẬN

LOẠI BỎ CO2 TRONG 
MÔI TRƯỜNG

CÓ CHỨA LƯỚI 
GRAPHENE

THÂN THIỆN
MÔI TRƯỜNG “SẢN PHẨM 

100% 
TỰ NHIÊN”
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Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi cần sự giúp đỡ của 

bạn. Chúng tôi muốn sơn 300 triệu m2, bắt đầu bằng các 

bức tường của nhà bạn và chúng tôi không dừng lại ở đó

Hãy tưởng tượng nếu như toàn bộ tường trong ngôi nhà 

của bạn được sơn bằng sản phẩm Graphenstone: hành 

lang, cầu thang... thì không khí bạn hít thở sẽ lành mạnh 

hơn và bạn sẽ có một ngôi nhà tốt hơn 

Tòa nhà của bạn sẽ là một khu vườn! 

Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn nói với hội đồng thành phố, 

nếu các cơ sở công cộng được sử dụng bằng sơn của chúng 

tôi, chúng ta có thể chuyển đổi cả thành phố thành một khu 

rừng. Có thể đạt được điều này một cách đơn giản bằng 

sơn. Chúng tôi muốn có được hiệu quả bằng 1.000.000 cây 

xanh, và khi đó một thế giới xanh hơn và bền vững hơn sẽ 

là điều có thể!

Hãy cùng tham gia dự án: Nhà tôi là một cây xanh, Tòa nhà 

tôi là một khu vườn, Thành phố tôi là một khu rừng!

MỤC TIÊU:

LOẠI BỎ 
14,000 TẤN 

CO2

HÃY GIÚP CHÚNG TÔI 
ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ 
NHƯ  1.000.000 CÂY 

XANH. 

www.myhomeisatree.com/vn

NHÀ TÔI LÀ
MỘT CÂY XANH

TÒA NHÀ TÔI 
LÀ MỘT KHU VƯỜN

THÀNH PHỐ TÔI
LÀ MỘT KHU RỪNG
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XEM THÊM THÔNG TIN TẠI:

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN TRUY CẬP
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